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ڕێهیدوورکهخانهقاوه


 کیێڵجۆن ستر: نوسینی 
 فا ئدریس مسته:   وه ئنگلیزیه  رگێڕانی له وه

 
 
 

 
 ر وسهوی ن وێنه

 
 

 جۆن......    یسی و مایک و ئاننا که  به  شه پێشکه
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 (رگێڕ وه- سراوهوم ن رگی دووه بهی  وه ناوه  له  مه ئه)...  ر ی نوسه رباره ده
 

ڵک بۆ  بواری رێ نیشاندان و راوێژکاری خه  له  زایه کی، شاره ڵه جۆن ستره
کان و  توگۆ رادیۆییهگف  پێشتر زۆرتر له  باشترکردنی ژیانیان که

ڵک  ر ملیۆنان خه سه ی تر، کارکردی له رێگه  وه به کانیه شکردنی وانه پێشکه
. بینوسێت یی  وێژهی  شێوه  می نوسینێتی به رهه مین به که یه  مه ئه.  داناوه

  رتوکه په پڕفرۆشترین  کێک له ڕێ، یه  ی دووره که خانه ، قاوه رتوکه م په ئه
ساڵی   له مین چاپی که تا ئێستا جارێکی تر، دوای یه. ساڵ بوو چیرۆکی

.   رگێڕدراوه زمان وه  ژده بۆ هه .دا 3002 یساڵ  له  وه چاپ درایه  ، له3002
نیازی   یخوێنن که ده  و قوتابیانه خوێنرێت یان ئه ده  جێگایانهو  ئێستا له

 . زانکۆ  بۆ خوێندن له  یه رۆیشتنیان هه
  له( فلۆریدا)رێم  هه  ر به ی سه(ئۆرالندۆ)شاری   کی، ئێستا لهێڵجۆن ستر

 .  ژی مریکا ده کانی ئه کگرتووه یه  واڵته
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 ~  رگێڕانه م وه ی ئه رباره ده
 

 ... وه یه م باره زانم له پێویست ده  دوو خاڵ به
 :م که یه 

  زمان زانین نیه نها ته  ر به رگێڕان هه وه. رگێڕنیم یڵێم، من وه راستی ده  به
  و رۆشنبیریه  ی ئه ره قه  من تا ئێستا خۆم له  بۆخۆی، که  که ڵکو رۆشنبیریه به
بۆ   ک قورسه یه ێکی تارادهکار  ی ئێستا که یه م شێوه ت به تایبه  ، به  داوه نه
  یه وره اڵم گه دا به باره قه  له  نیه  وره زۆر گه  که مه رهه به  نده رچه ێڕان ههرگ وه
م  ئه. ناوی کانی بیرۆکه اڵم و وه پرسیار و  به  نده مه وڵه باس و خواسدا، ده  له

واڵتی   له، ێرهل کۆرسی زمانی ئنگلیزی ی وانانهو  له بوو کێک یه   چیرۆکه
ت و  ربگێڕم بابه وه  مه رهه م به نام ئه ی پاڵی پێوه وه ئه.  خوێندمان  دا، نه که

ک  ی کوردیش وهر دڵنیام خوێنه  که ،تی یه که خنه کانی نێوه گفتوگۆ زیندووه
  له ، وه و تێرامانه  وه بیرکردنه ی ڵه ڵکه که  خاته ده کانی دی رانی زمانه خوێنه
مین  که یه ، که ره نوسه ،"جۆن"خودی   که، ری  وروبه ده  له بوونی خۆی  لهژیان 

 . هبوو  و تێڕامانه  وه و بیرکردنه ئه سی که
 :م دووه

The Why Café  
ت  حمه ر زه ک هه رگێرانی بۆ کوردی نه وه.  یه م چیرۆکه یی ئه قینه ناوی راسته

پیت   رگێڕانی پیت به ر وه ک هه نه.  وه سته ده  ک نادا به هیچ مانایه  بگره  نیه
رگێڕانی مانایی و  وه  بگرهبێ  کی هه یی ناتوانێ بۆ کوردی مانایه و وشه
کوردی ئاوهای لێدێت   به. خشێ پێ نابهوتۆی  کی ئه نایهااریش مواتاد

ی هۆدار،  خانه قاوه)یان ( هتد..ی بۆچی و  خانه ی بۆ، قاوه خانه قاوه)
  دا له و تایتڵه نێوان من و ئه  دوای مشتومڕێکی زۆر له (هتد...ی هزر، خانه قاوه
ی  نجامه و ئه ئه  یشتمه کی تر، گه الیه  ک و زمانی ئنگلیزی و کوردی له الیه
ڕۆکدا  ناوه  م له و هه  شێوه  م له هه  که( ڕێ  ی دووره که خانه قاوه)تا، ئێس

ند زمانێکی تردا  چه  ها، له روه هه.  وه کاته خۆدا چڕ ده  له  که چیرۆکه
راوێزی  په  جیهان له)  به  ڵمانیدا کراوه ئه  ، له ؛ بۆ نموونه ی گۆڕاوه که تایتڵه

 (.ی ژیان خانه قاوه)  به  چینی کراوه  ، به(کدا یه خانه قاوه
 

 فا ئدریس مسته
 3002ری  مبه پته سه    دا نه تۆرۆنتۆ، که
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 ~ ر  کی نووسه پێشه
 

ڕوانیدا نیت بۆی  چاوه  ر له مای شتێک نیت و هه ته  ندێ جار، کاتێک به هه
دا  شوێنێکی تازه  زۆر پێویست بێت، خۆت له  یه وانه له  و شته ئه  نده رچه هه
  نیا له ته  به  وه ئه. و فێر بوونی شتی نوێ تر ڵکی نوێ ڵ خه گه ، له وه بینیه ده
  به. ر مندا هات سه بارێکێکی درێژدا به  وێکی تاریک و تنۆک و رێگه شه

وتبووم  ی تێی که که ته حاڵه،  و کاته بۆ ئه  وه ڕانه گه  کی خیرا له نیگایه
  م لێ ون بوو، ئاوهاش له رێگهک چۆن  ر وه هه. مزێک بوو بۆ کۆی ژیانم ره

ک ملم   یه و چ ئاراسته ره ڕۆم و به بووم بۆ کوێ ده ژیان ون ببووم، دڵنیا نه
 . ناوه
  له  وه مه بوو دوور بکه  وه ئاواتم ئه. م که کاره  رگرت له ک پشوم وه یه فته هه
ۆم بوو خ کارێ خۆم نه. بێت هه  وه مه که کاره  ندی به یوه په  ر شتێک که هه
کی بێ  بێ هیواییه  بێگومان، له. الم ناخۆش بوو  زۆر له  زم پێی بێ بۆیه حه

  دوانزه  جیاتی ده  ناکرێ له  ما باشه سوڕ ده  وه رم له دا رای گرتبووم، سه وێنه
  بهره. مێک بۆ خۆم بژیم که  وه بیرکاری و ژمێریاریه  رقاڵ بوون به عات سه سه
 .  ر پێویستی بکردایه دا گه عات ده سه  اردهچو  دوانزه  ندێ جار خۆی له هه
  ؛ له یمانگه کرد بچم بۆ په ده  ییدا خۆم یاماده مانی قۆناغی ئاماده ده  له
یدا  زایی په ئیش و کاری جیهانیدا شاره  کرد له ده  ش خۆم ئاماده یمانگه په

موو  ک هه کۆمپانیایه  ند له کارمه  رگرتنم به وه  ، له وه و کاته له. م بکه
ی  ڵکانه و خه کرد له ، پرسیارێکم  ده نووکه. می بۆخۆی برد کانی رۆژانه کاته
سووک و   ، ئایا ئێستاش به م کاره یان پێ نیشان دام بخوێنم بۆ ئه رێگه

  مان شت به وانیش هه یاخود ئه وه نه که مان ئامۆژگاریم ده ئاسانی هه
 .وه ڵکانی پێش خۆیان وتۆته خه
بوو  ش نه ریه و رێ نیشانده اڵم ئه بوون، به کان خراپ نه ژگاریهراستدا، ئامۆ  له
  یه وه موو ژیانی من ئه کرد هه ست ده وا هه. دی  کانمی تێدا بهێنمه رامه مه  که
کی  بۆخۆی بازرگانیه  مه ئه.  یدا بکه په  و پاره  بواری  بازرگانیدا کاربکه  له
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( ڕێ  ی دووره که خانه قاوه)  وته کهکاتێک رێم . بوو بۆ ژیان و ماناکانی باش نه
 .  واو نیه ، مێشکم ته رم لێ تێک چووه م سهتزانی

   کرد و ده ڕیان نه باوه ، وه گێڕایه تر ده سانی کهم بۆ  م چیرۆکه کاتێ ئه
ڵێم  مێنم، ده ندێ جار دۆش داده هه .برد کار ده به بۆیان "  فسانه ئه" ی  گوزاره

م  کاتێ ئه. من دیتم  واوی راست بووبێت که ته  هد  زموونه و ئه تۆ بڵێی ئه
  م له که و نوسینه  وه ر مێزی خوێندنه سه  چمه گیانمدا دێت ده  به  سته هه

دیاری پێێ دام و   یسی به که  که  وه مه که ده  یه و خۆراکنامه ، ئه وه ماڵه
ک  ی وه که رگه ر به سه یسی له ی که یه ند وشه و چه ی ئه وه خوێندنه  ومه که ده

 ند راست چه  و شتانه ئه  یاد که  وه م دێنێته وه ئه. ری نوسیتی سه ک له دیاریه
 .بوون

  ی دووره که خانه قاوه)ردانی  بۆ سه  وه بچمه  هاتووه یاڵمدا نه خه  تا ئێستا به
م  که خانه قاوه  وه هۆیه به  ی، که یه قی رێگه و چه بۆ ئه  وه ڕێمه ر بگه گه ئه (.ڕێ
و  دا ئه وه و شه دا، له و ساته نها له ک خۆی مابێ؛ ته وه   نیه  وانه ، له وه ییهدۆز
من خۆمی تێدا   بوو که وه نها بۆ ئه شی ته که بوو، بوونه بوونی هه  قه جه

  ڵێ گرنگ نیه دڵم پێم ده  شێکی ئێجگار بچوک له ندێ جار به هه . وه ببینمه
دا،  یه و ئێواره ، له یه وه ئه  ، گرنگه ست نیهیا را  راسته  نده چه  یه و ئێواره ئه
  .   وه دۆزیه دا تیابوونی خۆم دوای  ڕان به ی گه ڵه ڵکه که
  یه وانه یاخود، له.  که خانه ردانی قاوه رۆژان بڕۆم بۆ سه  رۆژێ له  یه وانه له
  م به پڕا خۆم بکه  و له  وه دا ببینمه که خانه م قاوه رده به وێک خۆم له شه

دا  ڵ ئێوه گه ی له وه و شه بڵێم ئه( یسی و مایک و ئاننا که)  ژووردا و به
  که  وه قینه ته روومدا ده  کان چۆن به پرسیاره. ژیانمی گۆڕی  نده دانیشتم چه

نها  جاران ته  ی که و باسانه ند، ئه ڵکه مێشکمدا هه  ندان باسی له بیری چه
 .الم  یاڵ وابوون له ک خه وه

  که  قسه  ته وتمایه سێکی تردا بکه ڵ که گه له  وه و شه بوو ئه وانه ، لهزانێ کێ ده
ڕێ و منیش   کی دووره یه خانه قاوه  وتۆته و چۆن رێی که  چۆن بزر بووه

ک و  شداریه به  ڵکو ببێته به  رتوکێک و  کرده  په یم ده که زموونه ئه
رباس و  به  درانه دا ده که خانه قاوه  ی له و باسانه ک بۆ ئه یه وه باڵوکردنه
 .و تێڕامان  وه لێکۆڵینه

 
 

 ڵکیێجۆن  ستر
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  ~ ک یه
 
 

  نه ده الده کان سواریدا ماشینه ێبڕکێی ماشینیاری ک  ک چۆن له ر وه هه
دا  که راغی جاده ر قه سه م به که کی ماشینه یه تایه منیش ئاوها ،کان یهالڕێر سه
دوای .  وه وانه ی خێرایی ئه وانه پێچه  به ،خاوی  بهاڵم زۆر ژوو بهها ده

. ستا وهراواوی  ته  به ر هه  که جاده  و شێویه به لێخوڕینماشین   لهکاتژمێرێک 
 . کڕاند ڵنه هیچم لێ ههاڵم  نم بهێداگیرس  ویستم رادیۆکه

 
  وه ی خۆیه که ماشینه  و له  که ر یه ، هه ستانه و وه ک له دوای بیست خوله

ر  هه  اڵم که گۆڕی به ده نه  که له سه مه  هیچی له  مه ئه  نده رچه هه. ر ده  اتهه ده
  .ک بوو بۆ دڵ سکینیه تههات  بۆڵێکی ده  بۆڵه  وه الی خۆیه  ک له یه
 

ش  عات شه ر تا سه کرد گه ی ده وه یی ئه گله  وه ی پێشمه که کابرای مینی ڤانه
ی ست ده  تی له کرێ گرتوویه  ی به لهئوتێ ژووری و وا ئه وێت ئه که فریا نه

قف دڕیاو  ناو ماشینێکی سه  له  ، ژنێک که وه پیشمه چه  سته ده  له. تدا ده
کرد و باسی بێ  ی ده سێکدا قسه ڵ که گه له ستی ی ده که یلهمۆبا  دابوو به

ی  نجانه کی گه یه یاره ، سه وه پشتیشمه  له. کرد ی بۆ ده که ڵکی رێگاوبانه که
ی  که ری یاریه به ڕیوه به  ژنهیویست  ده  یسبۆڵ بوو که رزشی به وه تیمی

بۆڵی   بوو بۆڵه ژنێک ده  گوێم له  وه دووریشه  له. ست به شوێنی مه  بگێنێته
   به.  خێرایه  م جاده ر ئه سه  دێته  دوایین جاره  مه ئه  کرد که ی ده وه ئه
درێژ و   و شریته چاو ئه  هریشاڵێکی زۆر بچووک بووم ل  رحاڵ، من تاکه هه

 .بیستران ده  که ر جاده سه له  یی کردنه ی گله فراوانه
 
  بۆ به  کیش دیار نیه یه هژی تر رۆیشت و هیچ ئاما قیقه بیست و پێنچ ده 

ناو   ی به که یاره سه  اڵم پۆلیسێکی هاتووچۆ، که کان، به یاره وتنی سه که جوڵه
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ستا و دیاربوو  وه ترێک راده ند مه ر چه ت، هههاوژو دا ده که الی جاده گژوگیای
 . چیه  هک و گیرکردنی جاده  وتنه م دواکه وت هۆکاری ئه ی ده که ڵکه خه  به
 
پێکردنی  پۆلیسی باڵوه  و پۆلیسه ئه  ئاخ خۆزگه"گوتم   وه رخۆمه به  له 

 ."  گێڕی بوایه ئاژاوه
و  کرد بزانین ئه ن دهتی خۆما ڕوانی نۆبه چاوه  وه زۆره ڵچوونێکی هه  به

  خێراکه  جاده  ممان له رده به  یشته ئاخردا گه  له. ڵێت چی ده  ته ئافره  پۆلیسه
 ڵگر رێکی بارهه نکه ته  وه ئێمه  دوورایی پێنچ میل له  له  یاندین و پێی راگه

ڵ خۆیدا  گه هراویشی له ی کیمیایی ژه ماده  چێ پێده  که  ڕاوه رگه وه
  کهپێی گوتین ها  روه هه.  واوی گیراوه ته  به  که رێگه  هڵگرتبێت، بۆی هه
ڵ  گه ر له گه ئه  غیه باڵه ره م قه رچوون له بۆ ده  وه ی تر بدۆزنه توانن رێگه ده
عاتێکی  سه  یه وانه له  ی رێگاکه وه پاککردنه. دا ناتوانن ئارام بگرن م دۆخه ئه

 .    تری پێ بچێت
  

ست و بێ  ڵی شۆفێری په چوو بۆ الی کۆمه  کرد که م ده که سهماشای پۆلی ته
ر  هه  مم بوو که رده ی به که کابرای مینی ڤانه  کاتێ گوێم له. تی تر تاقه

چێ،  ست ده ده  م له که ئوتێله وا وم ئه که ر فریا نه ش گه عات شه یگوت تا سه ده
 مکم کرد و گوت یه بۆڵه  ورده  وه رخۆمه به  برم لێ بڕاو له منیش سه

  ک خۆم له یه وێ بۆ ماوه ر کات بمه هه بێ شتی وا روو بدات بۆ ده  شه با "
 ." وه مه دوور بخه ئیش و کار رقاڵی سه

 
ی کابرای  و بۆڵه  پرته  گوێم له  ت که تایبه  بڕا، به م لێ ده ریک بوو ئۆقره خه

  یتر بهش، ئ عات شه سه  وه یگوته ر ده هه  بوو که مم ده رده ی به که مینی ڤانه
ی بۆ چۆڵ  که و تۆزێک رێگه ی ئه نده وه ر ئه هه. برم بچڕا تی سه واوی په ته

پێچێکم   وه کمه ی ته ناو گژوگیاکه  الم دا و به  خێراکه  جاده  ر له کسه کردم یه
  لێ خوڕینی  وتمه وه که ی ئاراسته وانه پێچه  و به  وه کرده  که یاره سه  به

 .ماشین
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 ~دوو 

 
ی  رێگه  م له که ی رێگه خشه م، نه م بکه ره فه م سه ست به ی ده وه هپێش ئ

  دا خۆم زۆر به و کاته له. ڵ خۆمدا هێنام گه وه چاپ کرد و له رنێته نته ئه
نها تابلۆی  و ته  نیه  یه خشه م نه زا دانا و گوتم پێویستی زۆرم به شاره
  به. ر به دروستی بگرمه  به  که ی رێگه ی ئاراسته وه بۆ ئه  سه کان به رێگه

تیم  نێم، بێ تاقه و باشور مل ده ره چی به ڕۆم که و باکور ده ره یاڵی خۆم به خه
ڕێم، پێنچ میل   هاتمه رچونێک نه دهپێنچ میل رێم کرد و هیچ . ستی پێکرد ده

 .بیست  بوو به  ده ، ده  بوو به
 
ڵ  گه له"خۆمم گوت   مێک قایم به نگێکی که ده  شێوی مێشکی خۆمدا به په  له 

  ." وه دۆزمه ر ده رچون هه ک بۆ ده یه اڵم رێگه چم به و کوێ ده ره ی نازانم به وه ئه
 .وت رکه ده م بۆک یه مین میلدا  رێگه شته بیست و هه  کۆتاییدا، له  له
 

."  یر نیه شتێکی سه  مه ئه"خۆمم گوت   ستام و به دا راوه که رێگه دی نێوقه  له
  ، نه جیهاندا شوێنی وانیه  له  شوێنێک دام که  ێی لهڵ ر ده هه
کی  یه ر جاده سه  وه وێک بتباته ڕێڕه  ک، نه یه چێشتخانه  ک، نه یه نزینخانه به

 ...هیچ شتێک  خێرا، نه
 

 .تااڵیی بوو ر به الی راستدا روانیم هه  به. دیت پدا روانیم هیچم نه الی چه  به
بام ." بات ک بۆ کوێم ده یه ناچێ بزانم چ رێگه وه له" دڵی خۆمدا گوتم   له

چوار   و له  ی رۆژئاوایه ئاراسته  مه قڵ گوتم ئه عه  الی راستدا، به  به  وه دایه
پشتاوپشتیش   به.  وه مه ده راستدا باده  مدیس به رێیانی داهاتوودا هه

تر دووری  کێکیان زێده وی بوو، یه دوو ڕێڕه  که رێگه. بۆ باکور  وه ڕێمه گه ده
بۆ   وه یبردمه وی دیان  ده ی هاتووم، ئه ی لێوه وه و شوێنه له  وه خستمه ده

زۆر   که ڕیگه .ڵبژێرم ویان هه زانی کام رێڕه مده راستی نه  به. ی خۆم که جێیه
. بوو کی شارستانیش دیار نه یه ت هیچ ئاماژه نانه وانی بوو، ته چۆڵه

نها دار  ته  مه له  ، جگه وه دووره  کدا له یه گهناو کێڵ  تم دیت له کی تایبه خانویه
 .ختم دیت و دره
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ر چوار ریانێکی  سه له. واوی گوم بووم ته  لێخوڕین به  دوای کاتژمێرێک له 
دیار بوو   دیت که  کی گچکه ڕاند تابلۆیه تۆزێک پێش ئێستا تێمپه  بچوکدا که

  یک بوویت و به رێگه  تۆ لهکاتێک . گرفتدام  من له  ی پێدام که وه ی ئه ئاماژه
مت لێی  رده به  ک هاته تابلۆیهدی و  سێکی ترت نه درێژایی چل میل هیچ که

 .ڕی بێ هیوایی وپه عنی ئه یه  وه ئه(  رێگه  کۆنه)نوسرابوو 
 

تر  وره وانی تر جیاوازتر یان گه هیچ له  کهممدا  رده ی به که جوار ڕێیناه  له
بۆ خۆی جۆرێک بوو   وه ئه.  وه الی راستدا پێچم کرده  رێم، به  هاتنه  بوو که نه
بۆ   ڕۆم که کی تردا ده یه ئاراسته  بێ به ر هیچ نه الم هه بێ هیوایی، به  له

بینین   ش به م رێیه ستپێکی ئه تی من، ده گبه بۆ نه.  و کوێیه ره خۆم نازانم به
 (. رێگه  کۆنه)لێی نوسرابوو   ستی پێکرد که ک ده تابلۆیه
ڵ   گه له. چوو و ئاوا بوون ده ره ، خۆر به نزیک ببۆوه  شتی ئێواره هه  کات له

 .بوو کانی خۆردا بێ هیوایی من زیاتر ده دوایین ئاوا بوونی  تیشکه
 
. خۆمم گوت  به  وه ییه توڕه  به."  هێشتایه نه جێ  م به خێراکه  بوو جاده ده"
ست چوون،  ده  عاتی ترم له وو سه، پێشتریش د ون بوومه  عاتێکه سه  ره وه ده"

 ."کوێم  چی ئێستاش نازانم له که
  مدا له که بن میچی ماشێنه  مشتێکم دا به  وه ری خۆمه حاست سه  رێک له

 .وتووم تێی که  که  ی منی نیه ته م حاڵه هیچ گوناحێکی ئه  که یاره کاتێکدا سه
 

  نیوه  متر له که  که ینهماش. ر هیچ ، بیست میلێکی تریش رویشتم هه ، پانزه ده
  م بۆ دواوه وه ڕانه گه  وه مه ی بیری لێ بکه نده وه ، ئه نزینی تێدا ماوه به
ی هاتوم هیچ شتێکم  ی لێوه و شوێنه له  چونکه  ڵبژاردنێکی دروست نیه هه
کی لێ  یه نزینخانه ی خۆمدا خۆ به جێگه  به  وه ڕیمه ر بگه گه  بۆیه. ڕێ  هاته نه

 . نیه
ک  یه جێگه  ی که وه هیوابم له  و به  وه هێور ببمه  بوو که  وه ڵبژاردن ئه یا ههن ته

ندێ خواردنیش  نزین و هه به  م له م پڕ بکه که یاره تاکو بتوانم سه  وه بدۆزمه
گێچی ویش  ر شوێنێکی تر ئه سه  تیم جووه نیگاگی بێ تاقه. بۆ خۆم بکڕم

 .بوو  که نزینه به
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 : وه ومه کانی ژیان دوور بکه رقاڵیه سه  م تۆزێک له ره فه م سه هما بووم ب ته  به 
ندێ  فۆن و هه له با و ته ی ئاو و کاره ، کرێی خانوو، پارهئیش کردن

بوو  من ئێستا ده.  وه شی ببمهش تو ویست لێره مده نه.  ری تری رۆژانه سه رده ده
حن  کانم شه ، پاتریه ی خۆم بوومایه وه ریکی ووچاندان و بووژانه خه

کانم  پاتریه. ز بوو کی ناحه یه واژه سته چ ده"خۆمم گوت   به.  وه ته بکردنایه
  ئاخر ئاوها چۆن به....  وه ، دایان گیرسێنمه وه ، بیان کوژێنمه وه مه حن بکه شه

 ."م که ده  کی دروستدا ئاراسته یه رێگه
 

  نگه ره. ی داپۆشی که ره شت و ده واوی ده ما، بولێڵ ته واوی دیار نه ته  خۆر به
بمێنێ،   وه که ر رێگه سه رۆشنایی بوو به  لێاڵیی تاکه  ی خۆر به که سوورخونیه

دا دیاربوو حاڵی من  شێکی وه ی که سایه  ڕوانی و له ئاسمانم ده  منیش له
ک  دانیه ئاوه  ک نیه یه هێشتا هیچ ئاماژه  ڕوات چونکه و خراپتر ده ره به

قایم هاوارم   و به  وه م کرده که کی گێچی گازه ماشایه ته  هدووبار.  وه ببینمه
 ." متر گازم پێ ماوه کێک که چاره  له  ره وه ده"کرد 

 
بوو   مه و ده مدا ئه که ناو ماشێنه  له  وه و بردمیه خه  دوایین جار که  یادمه  له
چ پالنێکی راستی هی  به. بوو  ساڵێک پێش نووکه  وه ئه. بووم  یمانگه په  له  که

  دیاره  وه داخه  اڵم، به به  وه ها ببمه تێکی وه نا تاکو توشی حاڵه ترم دانه
  وه بیرم کرده. مدا که ناو ماشێنه  له  وه ومه بێ بۆی بخه قوڵتری ده  به  مجاره ئه
م  وه گیانم و هێزی ئه  وه م گوڕوتنێک دێته و ده جا ئه" ، " وه خه  پێویستیم به"

 ."ڕێم یداکردندا بگه دوای گازپه  بێت بچم به ده
 
 
 
 

 ~سێ 
 

ڕوات و  تاڵ بوون ده و به ره دیت وا به م ده که کاتێک چزوی گێچی گازه
  ی دای لهێتوج ، گه مانی گازه ی نه نیشانه  که  که سووره  ڵکردنی گڵۆپه هه

ر هیچ  هه.  وه پدا بامدایه الی چه  ر چوارڕیانێکی بچوک به سه مێشکم و له
و  ر ئه سه م و له دی ناکه سێک به بۆ دیتنی که  ک نیه یه نیشانه
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و  بێ تابلۆی له رهیچ نه هه. لێخوڕین  وامم له رده ی خۆشم به یه وه پێچکردنه
"  . وه دایه دڵی خۆم ده  مه به(  رێگه  کۆنه)لێی نوسرابێ   نابینم که  جۆره

  وه نگه ده  به." ی دهی ب که بێ باجه تێکی نا ئومێدی ده ر حاڵه ، بۆ هه وادیاره
 .خۆمم گوت  به
 

چوو رۆشنایی گڵۆپی بان  ده  وه ، له وه بمه ک نزیک ده رۆشناییه  ستم کرد له هه
ڕاست شوێنێکدا  ناوه  م بوو، گڵۆپێکی شیری له کی که رۆشناییه. بێت  جاده

نێک شوێ  خۆزگه. " کوێیه  زانی جێگاکه مده نه  که   وه دووره  له  وه وشایه دره ئه
ر  گوت تا هه ده  وه ر خۆمه به له  هلیله ک ته م وه مه ئه." ڵکی لێ بێت بێت و خه
 . شوێنێکه  وه ئه  وه دڵنیایه  ڵێ، به به. لێی  وه بوومه نزیک ده

 
ی شوێنێکی ئێجگار کۆن و  وه ڵ ئه هه م راگرت، له که یاره سه  که الی گڵۆپه  له

  وه له. بوو  یاره سه  ستانی  به راوه  ت به ی  تایبه اڵم جێگه پیس و پۆخڵ بوو به
کی  تابلۆیه  ، به مما قوت بۆوه رده به  یی له کی الکێشه خانویه  رم سوڕما که سه

سێ   وه کیه ته  به (ڕێ  ی دووره که خانه قاوه)شینی نیۆن لێی نوسرابوو 
  توون کهها نه   وه یه و رێگه وان له دڵنیام ئه" ستابوون، ماشینی ترم بینی راوه
بووم هیچ   رێگه  من له  ی دواییدا که عاته م سه له  منی پیاداهاتوم چونکه

هیوادارم " .دڵ خۆمدا وتم  له"  شتێکی باشه  وه ئه  ، کهدیت نه ی ترمسێک که
 ."ربازبم ده  و چۆنیش بتوانم لێره  کوێیه  وان بزانن ئێره ئه
 

ر، شان و  ده  م هاتمه که ماشێنه  و له  وه خۆم کرده  م له که وه سنه قایشی خۆبه
و  ره و ئینجا به ندامو الدا با مال و ئه مێک به ق ببون، که مووی ره قۆڵم هه

   .رۆیشتم  که وه ژووره  ی چوونه روازه ده
 

کان  ستێره ی ئه وه وشانه ی مانگ و دره رمانه نها خه ئاسمان تاریک بوو، ته
 .  هک وه شه  دا به رۆشناییان ده  بێ که نه
 

ی  وه ک ئه نگێکی بچوک هات وه گی زهن ده  وه م کرده رگاکه ی ده نده وه ر ئه هه
کی خۆش  یه رامه ی بۆن و به وه رم سوڕما له سه.  وه ژووره  سێک هاته بڵێت که
  خۆشه  و بۆنه زانی ئهم نه.  م برسیه نده م زانیم چه و ده ر لوتمدا، ئه به  هات به
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 م ئیتر داوای خواردن بکه ر فه سێ نه د قه  بهدام نابوو اڵم  دێت به  وهکوێ  له
  . بێ با ببێت ئه یچ
 
 
 
 

 ~چوار 
 

  له. دیمی دێت کرد بۆنی چێشتی قه ستت ده دا هه که چێشتخانه اون  له
  ،ریزێک کورسی وریدا ده  بوو، به هه نگ رهنگاو کی  ره یه ڕاستدا، فواره ناوه

رمێزێکی سپی و  میشیاندا به رده به بوو، لهر دانرا سه نگ سوریان له پشتی ره
ر  هه  بوون که ندێ مێزی خڕ هه کانیش، هه ره نجه الی په  له. بوو نک هه ته
ر مێزێکیش خوێدانێک  ر هه سه له .درابوو  ڵقه ئهک  ند کورسیه چه  یان به که یه

ی ک کر و سوراحیه شه  فرێک له ری تفت و تیژ، ده کی بچوکی پڕ بیبه ، قوتویه
. هات کارده به  وه ناو قاوه  دیار بوو بۆ تێکردنه  بوو که شیر هه  له  گچکه

ڵواسین  پاڵتۆ هه ت و چاکه کی دارینی یه راگیره  وه نزیکیه  له  ، کهک یه غیله ده
 . بوو هه  وه کیه ره رگای سه الی ده  ر مێزێکی بچوک له سه له بوو، هه

ڵی هاوڕێدا بۆ کاتێکی زۆر لێی  ۆمهڵ ک گه له  کی ئاوها زۆر خۆشه یه جێگه
 . لێره  ڵدا نیه گه کانم له ره براده  کێک له من هیچ یه  وه داخه  اڵم به دانیشی، به

 
ی  ر قسه وسه ی ئه که ر مێزه سه ڵ جووتێک میواندا له گه له ست رده کچێکی به

زت  حهک  ر جێیه هه رموو، فه "یری کردم و وتی،  سه  وه که یه بزه  به. کرد ده
دا  شێوی و نائارامیه و په ر ئه سه زۆر ویستم به." دانیشی لێی  توانی ده  پێیه

کرد  موو گیانمی ده عاتی رابردوودا حوکمی هه ی چوار سه ماوه  له  زاڵ بم که
و  کێک له ر یه سه له ی ویستم و کاته له . وه مه ی بده که نده تاکو باقی خه

تی  دانیشم، دیقه  وه رگاکه ی الی ده که ری مێزهو ی ده سوورانه  دیفه قه  کورسیه
  له وری خۆمدا روانیم، ر چوارده هه  به. ند نوێن چه  و کورسیانه مدا ئه وه ئه

 ."ن تازه  کانی ئێره موو شته هه "دڵی خۆمدا گوتم 
 

ڕێی  چاوه  یه خانه و قاوه  م چێشتخانه نی ئه خاوه  یه وانه له "گوت،  خۆمم  به
.  وره شارێکی گه  مدا ببێته ی کهک یه ماوه  له  م شوێنه ت ئهبکا  وه ئه
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  کی ئاوهاوه هیوایه  ر به هه  سته ده  م دووره کی ئاوها له ی بینایه وه رازاندنه
دا بووم   ویه ی کڕین و فرۆشتنی خانوو زه ڵه ڵکه یاڵ و که م خه له ." بنیات نراوه

بوو،   که سته رده به نگی کچه ده." خێر بێیت به" کاندم،  هنگێک رایچڵ ده
 ."باش  م کاته ئه.  یه(یسی که)ناوم  " وام بوو و گوتی؛  رده به
م ون  گهچێ رێ ده وه مێک له اڵم که به.  ه(جۆن)کاتی خۆشتان باش، ناوم "

 ." کردبێ
  ڵه تۆ رێت هه  وه دڵنیاییه  به: " گوتی  وه اڵمی دامه وه  وه کی تاڵه یه رده زه  به

 " . کردووه
ک  نه  ه(ونبوو)ی بڵێی من ناوم  وه ک ئه ی کرد وه که قسه  وه سووربونه  به  هێنده
 .جۆن

مای شوێنێک بووم  ته  به. " یسی پرسیاری کرد که" یت؟ جۆن، تۆ بۆچی لێره" 
چی  ربازبم که ویستم لێیان ده. ندێ گرفت بووم توشی هه اڵم بچم بۆی، به

ڵ  گه دا له یه و پرۆسه له. نێو خۆیاندا  واوی گومیان کردم له ته  وان به ئه
." برسانیشدا  خت بوو بمرم له بڕا وه م ده که ماشینه  ریک بوو گاز له ی خه وه ئه
بڕی  رده ده  باره ناله  و دۆخه ی خۆم له ییه یی و گازنده م گله ی ئه م کاتانه له
توانم  من ده ؟زانی چی ئه" و گوتی،   وه ی تاڵی بۆ کردمه رده مان زه یسی هه که
بێ؛  ت نه که می برێتییه خه  یه وه ویش ئه م ئه بۆ بکه  وه دڵنیاییه  به ک شتت یه

  ."ین که ی لێده وا دوایی قسه وانی تریش ئه بۆ ئه
 

ند  ڵ چه گه له  که  وه که ژووره  ی هاتنه وازهر الی ده  له ،ک یه خۆراکنامه
  به .ستم ده  دایهوهێنام  یبۆ ،وبو دوو توێی لیڤێکسێکدا  کی تردا له یه دانه

  وه کانی منه ماندوێتی مێشک و چاوه  بوو یان له  وه که هۆی رۆشنایی گڵۆپه
و ویستی بمداتێ وامزانی  ی ئه ڕاوه و په ئه  ی که وه ر ئه بوو، سوور بووم لسه

.  که ر مێزه سه  بوو دانرا له  که ڕاوی خۆراکنامه په.  وه و دروست بۆیه  وه توایه
 ."مبراستی ماندوو  چێ به ده وه له" دڵی خۆمداس گوتی،   له
 

ی تۆ  نده وه تا ئه" رهێناو گوتی  ناو گیرفانی ده  رێکی بچوکی له فته یسی ده که
" ؟ وه خواردنه هێنم بۆ بیت بۆ من شتێکت بۆ نه ده  که ریکی خۆراکنامه خه

 .یسی چوو بیانهێنێت کرد، کهداوای گاڵسێک ئاوم 
،  وه پێشه  داڕێژراوێکی خۆم بچوو بایاته  رنامه پێی به  م به که رۆژهبڕیاربوو 

تنی ژوومین شت، داها که یه. ی خۆم شکڵی گرت ئیراده  دوور له  اڵم دیاره به
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م  م له وه م، گیرسانه دووه. نجامێک بێ هیچ ئه  عاتێک به ند سه ماشین بۆ چه
م  که خۆراکنامه. نمی گارسۆنتاڵی خا ی بزه، ئینجا  سته ده  دووره  خانه قاوه

 .یم کرد یه وه ی پێشه که رگه یری به و سه  وه سته ده  گرت به
  له(" ؟ یه خانه م قاوه بۆچی ئه)خێر بێی بۆ  به" نوسرابوو   وه ره ری سه سه  له

  یت، تکایه ی داوای خواردن بکه وه رله به" ش نووسرابوو  وه خواری خواره
خ  چ کاتێکی پڕ بایه  تا بزانی تۆ لێره  دا راوێژ بکهکانمان نده ڵ کارمه گه له
  به  وه مه ڵبده هه  که ی خۆراکنامه ڕه ی ویستم په و کاته له ."یت به ر ده سه به

ی باشتر داوا خواردنێک  بێت که وه ی ئه م ماناکه که ئومێد ده "خۆمم گوت، 
 ."یت بۆ خواردن بکه
 .ستێکی ئاسایی خواردن رێکخرا بوودا، لی که ڕاوی ئاشنامه دوو توێی په  له

  کان له ناو دانرابوو؛ ساندویچه  به  وه په چه  سته روی ده سه  یانی له نانی به
دانرابوون؛   وه راسته  سته روی ده سه  له  اڵته و زه  زه مه.بوو  وه مانه خوار ئه

 . دانرابوو  وه مانه خوار ئه  کانیش له کیه ره سه  مه خواردنی ژه
، سێ م کرد که رگی ئاشنامه ماشای دوا به هات کاتێک ته  وه وه ن لهماوڕرس سه

تا : "نوسرابوو  م دێره شیان ئه وه خواره  ی پرسیاری نوسرابوو، له رسته
  مانه ئه  که سێ پرسیاره."  وه ره ڕێیت، بیرێکی وردیان لێ بکه ی چاوه نده وه ئه

 :بوون
 

 ی؟ تۆ بۆ لێره
 ترسیت؟ مردن ده  له

 دیهاتوون؟ کانت به  رامه مه ئایا
   

  وه یته ده ڵده کدا هه یه رۆژنامه  رزشی له کی وه یه ڕه خێرایی الپه  ک چۆن به وه
ر  سه به  وه بچمه  ریک بوو دووباره خه." خێر بێگومان نه" خۆمم گوت،   له په  به

پێی . ووی داوام کردب که ئاوه  ڵ گاڵسه گه له  وه یسی هاته دا، که که سێ پرسیاره
ڕاوی  په" ؟ وه دا ببینیه که خۆراکنامه  باشی له  موو شتێکت به هه" گوتم، 

 ک کرد، گوتم یه م بۆ جۆری قاوه ئاماژه  نجه په  و به  وه م کرده که خواردنه
 : وه اڵمی دامه ئاوها وه" عنی چی؟ یه  مه ئه"  
مان لێ  ناوهو  ی ئه وه داوای روونکردنه  ئێره  سێک دێته موو که ئۆه، هه"

بانگ   وه هک خانه ناوی خودی قاوه  ر به هه  وه تدا، ئه قیقه حه  له. کات ده
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خوازی با بۆت  رموو چی ده بفه  نوکه.  یه(ی هۆ خانه ی قاوه قاوه )کرێت  ده
 "بهێنم؟

خت بوو  ت وه نانه ته. وێ کردبوو چیم ده راسیدا، هێشتا خۆم حازر نه  له
  که ستی کرد شوێنه هه. جێی بهێڵم ر به کسه و یه  م که ته چاکه  ێنمه ستم بگه ده

الی   به  که  یه ی تردا هه ڵ چێشتخانه گه یری له کی سه و جیاوازیه  زه ناحه
 . ،.ی دابوو که خراپه  رووه  به  وه منه

م  که وێت تاکو بتوانم داواکاریه تۆزێ کاتی زیاترم ده. یسی که  ببوره" گوتم، 
 ."م دیاری بکه

بۆالت تا   وه ڕێمه گه کێکی تر ده ند خوله دوای چه. رچاو سه به"   وه اڵمی دامه وه
 ." خۆیت بزانم چی ده

 
 
 
 
 

 ~ جپێن
 

  ر که هه. ی تر که ریه بۆ الی دوو مشته  وه چووه  کرد که یسی م ده یری که سه
ک  رچیه کان هه و باسه  قسه. گفتوگۆ  ستیان کرد به ر ده کسه وێ یه ئه  گیشته

ن و  که کدی ده ر یه رامبه به  نه خه رده ر سێکیان زه هه  باشن چونکه  بن دیاره
 . کتردا ڵ یه گه نن له خه پێده

با . ک من وامزانی وه  خراپ نیه  م شوێنه ئه  دیاره" ' گوتیم  وه ر لێوه به له
 ." وه یان بخۆمه که ئاوه  ندێ له هه
ر  هه" یڤیم و گوتم،  ڵ خۆم په گه ا، لهد که الی ئاشنامه  به  وه ڕایه رنجم گه سه
م  که ست ده ر هه اڵم هه تا ئێستا به  داوه هیچ شتێکی خراپ رووی نه  نده چه

گازم لێ   ریکه ، خه کی ترم نیه یه هیچ چاره س ؛ به زه مێک ناحه که  که شوێنه
 برد ترم شک نهکی  یه ی هاتووم جێگه د میله و دوو سه درێژایی ئه  بڕێ، به ده

 ".وێت ست بکه تا تۆزێ خواردنم لێی ده
 

ی  که یسی م بینی دوانه کاتێک که.  وه مێک ئارامی کردمه که  م شتانه ئه
لوای  ی حه ڵه دوو قاپی گچکه  ملی نا و به  که خه تبه و مه ره جێهێشت و به به
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  کهچون وه وایه واوی ره ته  م به که بۆ الیان، دوو دڵیه  وه هاته  وه شلک و رێواسه
ری  مم به بێ ده ند ساڵێک ده و چه  لوای شلک و رێواسه حه  زم به زۆر حه

  ، بۆیهن که دروست ده  لوایه و حه ئه  خۆیان لێره  حاڵی بووم که.  وتووه که نه
 . ک یه بۆ ماوه  لێره  وه نام بمێنمه  تر پاڵی پێوه زێده  مه ئه
 

باش  ، وه  که الیه  کان له نی خواردنهکا ، بڕگه وه که الیه  کان له ریبه غه  پرسیاره
کاتی ئاسایی و   نده رچه م هه ڵتی داوا بکه مێک  قاوه له بڕیارمدا به. بوون

و قسان   دا دانیشتووه که ڵ دوانه گه یسی هێشتا له که. بوو ڵتی نه گشتی قاوه
ی  مه که و پرسیاری یه بۆ ئه  وه م کرده که یری پشتی خۆراکنامه سه. کات ده
 :بووکرا

 یت؟ تۆ بۆچی لێره
تۆ . ری ناو رێستوران بکرێت موشته  له  ریب نیه پرسیارێکی غه  مه ئه  باشه

ر بۆ  ڵک گه ؟ ئایا خه وه ناو چێشتخانه  سێک دێته بۆچی که نزان نه  وه بڵێی ئه
  متوانی به ئێره؟ نه  بێ  بۆچی دێنه  نه  وه خواردنه  نان خواردن و قاوه

 ی؟ تۆ بۆچی لێره. م تێ بگه  که پرسیارهمانای   واوی له ته
 

 : پرسیاری لێکردم. ی بچڕیم وه تی بیرکردنه یسی بۆ الم په ی که وه ڕانه گه
ر نیگام  کسه اڵم یه ، به وه مه اڵم بده ڵێ وه به  ریک بوو به خه" بووی؟  ئاماده" 

ڵبژاردنی  ریکی هه ی خه و کاتانه ڵێت له ی ده یه و رسته بان ئه  چووه
های  تا بزانی به  کانماندا راوێژ بکه نده ڵ کارمه گه بیت، له ت ده که واردنهخ

  بهتم  اڵم ئیشاره به" بووم،  ڵێ ئاماده به" پێم گوت، .  چیه  ی تۆ لێره که کاته
وێت ئاخافتنی  ر بمه گه  چیه  مه کی له ره ستی سه به مه "کرد و گوتم،    که رسته

 ." م بکه  وه باره له
یان  مجاره ئه."  وه ئۆو، ئه" ،  وه اڵمی دایه و وه  وه کی کرده یه نده خه  وه دیسانه

درێژایی   به" کانی و وتی،  قسه  وام بوو له رده به. ی کرد که نده خه  زم به حه
بۆ   ئێره  ڵک دێنه ی خه وه ، دوای ئه تمان داوه دیقه  ئێمه  ندان ساڵێکه چه
  له  ک رووی داوه ن جیاوازیه که ست ده هه  ئێره  ربردنی کاتێک دێنه سه به

یان بۆ سانا  که ین  پرسیاره ده وڵ ده هه ڵیاندا گه له  جا بۆیه. ژیانیاندا
م  ی، بۆچی له ی تۆ بۆچی لێره وه ئاستێکی فراواندا له  له  وه ینه هبک

ی  وه له  وه گۆڕینه ڵیاندا بیروڕا ده گه له.  وه زمونه ئه  ی؟ به یه خانه قاوه
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توانن  مانای  واوی ده ته  ئایا به. ن که ده  م پرسیاره ڕوانی چی له اوهچ
 " ؟ وه نه لێک بده  م پرسیاره نێتی ئه سه ره
ی  باره له  بووم ئایا ئێمه دڵنیا نه. واوی واقم وڕما ته  دا به م کاته له

  که بۆ رێستورانته  وه دێته  که  وه ریه زمونی موشته ی ئه باره  ، له وه خواردنه
 .  وه ی شتێکی تره باره یاخود له

،  که ره م بۆ ئاش لێنه به ی ده که ی داخوازیه که ز ده ر حه گه ئه: " یسی گوتی که
 ." و باشتر لێت تێ بگات ئه  یه وانه له
وام بووم و  رده به.  وه م دایه که اڵمه وه  وه رسوڕمانێکی زیاتره سه  به." بێگومان" 

مێک  له م به که ز ده اڵم حه به  ڵتی نیه زانم کاتی قاوه ی ده وه ڵ ئه گه له" گوتم، 
 " ؟ م نیه سته ئه  مه ئایا ئه. م یانی داوا بکه نانی به  له
 .یسی گوتی که" توێت؟ تۆ ده  که  یه مه ئه" 
 .من گوتم"  یه مه ڵێ ئه به" 

گرفت،   تهنابێ  مه من دڵنیام ئه" ، گوتی،  وه رگرتمه م وه ده ی له که یسی قسه که
 ." می ئێواره ژه  ک له وه  وه ته بووینه تریانی نزیک کاتی به  تی له تایبه  به
خۆشترین " گوتم، . و بوو ونیوی شه عات ده ستمم کرد سه ی ده که یری کاژێره سه

 ." وه یته کان بکه شته  بیر له  یه وه شت ئه
ندێ کات  ر بێتوو هه هربێت گ تیده زۆر یارمه" کی کرد و وتی،  یه رده یسی زه که
 ." وه که یه ند روانگه چه  یت له کان بکه یری شته سه

 
چوو،   که و الی ژووری خوارنگه ره تم دا به دیقه. الم رۆیی  ی نوسیم و له داواکه

ی داواکردنی  ره نجه م په رده به م نووسی و له که ر خۆراکنامه سه تێبینی له
بزانێ   وه ی ژووره وه جۆرێک تا ئه  ت بهجێهێش  ی به که ڕاوه په  که خواردنه

 . یه ری داوای هه موشته
 
 
 

***     
 
 
 

 ~ش  شه
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ری،  کرێت بۆ مشته ی داواکاری خواردنی لێده یه ره نجه و په یسی له کاتێک که

.  که ناو ژووری خواردن دروستکردنه  کم دیت له م جات کابرایه که بۆ یه
و  ئه  مه بوو، دیار بوو ئه  وه سته ده بهی  وره مێک گه وچکێکی دارینی که که
م  رده به  یشته یسی گه کاتێک که. بێت  م شوێنه نی ئه خاوه  یه سه که
کردن،  ماشام ده منیش رێک ته. گوێی کابرادا  ، شتێکی چرپاند به که ره نجه په

ستێکی ساڵوی بۆ  نینێکدا ده پێکه  ڵ نیوه گه یرێکی کردم و له کابرا سه
ک  و وه  وه شانده بۆ راوه ستم دهو   وه کم بۆ کرده یه منیش القرته .شاندم راوه

کدا  یه خانه هیچ قاوه  له  چونکه  چیه  بێ ماناییه  م کرداره ی پێی بڵێم ئه وه ئه
 . هاتووم ر شتی وا رانه سه له
 

یسی  یان کرد، پاشان که قسه  وه ک پێکه یه قه ند ده چه  یسی و کابراکه که
م  رده به له  که  وهمزراح ئاسا یی کی بازنه یه نێو گیره  هی خستی من داواکه

یسی  که ، ئینجاێپێش  بچێته  که ی خواردنهتاکو کار دا بوو که ره نجه په
ی  که ییه بازنه  کابراکه گیره بینیم .ی من که الی مێزهبۆ  وه بێتهنگاوی نا  هه

یری کرد  سه  وو سێ چرکهپێش خۆی دانا و بۆ د  ی منی له و داواکه  وه خوالنده
  .ڵ خۆیدا گه له  که نگهدو ئینجا بردی بۆ ناو خوار

 
  ریکی دووباره خه.  که ر پشتی خۆراکنامه سه  وه مدیس نگام چوویه هه

ر  سه بۆ الم و له  وه یسی هاته بووم که( یت؟ تۆ بۆ لێره)ی پرسیاری  وه خوێندنه
 . رم دانیشت رامبه ی به که کورسیه
ر خۆیشی  و هه  وه هی ئه  م شوێنه ، ئه ه(مایک)ناوی   و کابرایه ئه: " گوتی 

ی  نده وه ر ئه گوتی دێم بۆ الی هه. کات کان دروست ده موو خواردنه هه
و  ڵدا کرد وتی ئه گه م له ت قسه ی داواکه رباره ده. وێت تێکم بۆ رێک بکه رفه ده
 ."پێت بخورێت  یه وانه اڵم تۆ له به  زۆره  مووه هه

 ."ری تکردنی مشته و خزمه  که کاره  له  بۆخۆی جۆرێکه  وه ئه: " گوتم 
"  و خاڵه ر ئه سه  با بچینه"   وه اڵمی دامه ک وه یه نده خه  به" بێگومان" 

تا )ڵێ   ده  ی که و دێڕه کرد، ئه  که ی خۆراکنامه وه دیوی پێشه  ی به ئاماژه
ڵ  گه توانیت راوێژ له ت دهبێ ده  ت بۆ ئاماده که ی خواردنه نده وه ئه

 .(یت کانماندا بکه نده کارمه
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کان و  پرسیاره  یشتن له وداڵی تێگه زانێت من عه و چۆن ده یر بوو ئه پێم سه
رم  من ئاوها سه  یاند که گه س خۆم واتێنه بووم، به  که کانی تری ئاشنامه دێڕه

 . لێی  وهسوڕما
 "؟ ستت چیه به مه" پێم گوت، 

 "وام بوو  رده به. یسی گوتی که." ی که ر بێتوو زۆر ئاڵۆزی نه گه  هزۆر ئاسان" 
ڵ خۆیدا  گه کان له وا مانای شته ک پیتێکی لێ بگۆڕی ئه ر بێتوو یه گه ئه  وه
 ."گۆڕێ ده

ی  وه ک ئه شت؟ وه  گۆڕێ؟ کام جۆر له ڵ خۆیدا ده گه کان له مانای شته: " گوتم
 "م؟ بێ شتێکی تر داواکه نان بخۆم، یان، ده  من ناتوانم لێره

و  کان الی ئه اڵم شته کانی به قسه  وام بوو له رده گوتی، به یسی که." خێر نه" 
 ."وره شتی زۆر گه" رگرت، وتی  تی جدی وه زۆر حاڵه

  و گاڵته ئه  اڵم رۆشن بوو که کانی، به ر و گوێالکی قسه سه  وتمه که زۆر نه
 : پێم وت. ناکات

 ."م ی لێت تێ ناگهواو ته  من زۆر به" 
  که ر پرسیاره گه ئه" کرد و گوتی،   که خۆراکنامه  ی به ئیشاره  یسی دووباره که

بری   ، له سێکی تری بکه که  وا له شتێک ئه  بیت به بگۆڕی و خواستت بێت نه
نابیت   سه و که وا تۆ چیدی ئه خۆت کرد ئه  ت له و پرسیاره ر هاتوو ئه گه  وه ئه
 ." بوویت هه  که رهپێش پرسیا  که

  مه ێنێ؟ ئه گه مانای چ ده  وه نابم؟ ئه  سه و که چیدی من ئه.  و وتانه وڕ بووم به
زندا  اڵنێکی مه نده م لێواری که رده به  پڕێکدا خۆم له  منی لێم؟ له  چ شوێنێکه

 خودو مردن  یا ره به  که یه ئاراستهمانای   مه بووم ئایا ئه دڵنیا نه.  وه بینیه
 . تایی تاهه کی هه ختیاریه به
  وه که یه نده خه  یسی به که." ستیش نا خه  اڵم زۆر به ، به وه له  ڵێ جۆرێکه به" 
 .ی گوت مه ئه

یسی  که ، وه تۆ چۆن زانیت من ئاوها بیرم لێکرده  ویستم پێی بڵێم باشه
 ی وه بێ ئه  با پێت بڵێم چۆن به  رێم بده" ی رۆیی،  که ر ئاخاوتنه سه له
،  که ر ئاشنامه سه له  وه ره م بخوێنه که پرسیاری یه. یی بۆ بنێیت نگاوی کرده هه
چاوخشانێک   ک چۆن به ر وه هه  وه ره وانی تر بیخوێنه جیا له  اڵم به به
 ." ی که ی ده ک ته یه کانی رۆژنامه واڵه ردێڕی هه سه
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و  پڕدا ئه  چی له هنها ک ته  م کرد به که یری پرسیاره و سه  وه رم خوارکرده سه
ئێستا ئاوها .  وه مخوێنده پێشتر ده  مابوو که نه( ؟یت تۆ بۆچی لێره)  پرسیاره

 ( م؟ ئایا من بۆچی لێره)   وه یخوێنمه ده
  به  و بۆوه  وه چی گۆڕایه واو بووم که ی ته که وه خوێندنه  ی له نده وه ر ئه هه
 (یت؟ تۆ بۆچی لێره)مان پرسیاری پێشوو  هه
ت لێم گۆڕی؟ چۆن  که ئایا خۆراکنامه"  .هاوارم کرد" چی بوو روویدا؟  وه ئه" 
 " ت کرد؟ وه ئه
و  اڵمی ئه بێت وه ت تیا نه وه یی ئه چێ تۆ ئاماده ئه  وه له. جۆن" یسی وتی،  که

 ."  وه یته بده  پرسیاره
نیت ت کرد، چۆن توا وه ؟ چۆن ئه چیه  ستت له به مه" وتم،   هاواره  ر به من هه

 " بگۆڕی؟  که ئاشنامه
ویستم خۆم کۆ . چی بوو روویدا  وه ی ئه وه ژام له واوی شڵه ته  من به  نوکه هه
  وانی له یسی که دیار بوو که. م کان تێ بگه شته  واوی له ته  تا به  وه مه بکه

 : م گرتبووم، پرسیارێکی کرد که ته حاڵه
  "دا هات؟ که کنامهقی خۆرا ر ده سه دیتت چ ئاڵوگۆڕێک به. جۆن" 

جاردا گۆڕا   دووه  له  وه م جار خوێندمه که ی یه وه ئه  شتێک بوو که. بێگومان"  
 .من وتم" ئاخر بۆچی و چۆن روویدا؟. ستم دایه رده به له  ی ئێسته وه به
ی  وه خواره  ی به ئاماژهو   وه ممدا رێکخسته رده به لهی  که یسی خۆراکنامه که

و ( هتد...یت  که ت ده که ڕیی خواردنه ی چاوه نده وه تا ئه) و نووسرابو  کرد که
 "- یان جیاوازه مه ڵ ئه گه ی تۆ دیت، له و پرسیاره ئه. ر ئاوها جۆن هه" گوتی 

 ("م؟ بۆچی من لێره)گوتم   ی که وه ئه" کانم پێ بڕی  قسه
. ی رکه ریا گوزه سه خێرایی به  به  که  پرسیارێک نیه  وه ئه. ڵێ به" 

ودیو  ئه  چیته اڵم کاتێک ده به  نها شتێکه چاوخشاندن پیایدا ته
وێت،  که رده ت بۆ ده و پرسیاره تی ئه قیقه حه  وکاته ئه  وه چاوپێداخشانه

و  ئه  ، بۆیه زانم تۆزێک دژواره ئه. گۆڕێ ی خودت ده که ته تایبه  جیهانه
 ." سیوهنوو  که کی خۆراکنامه ره رگی سه ر به سه  مان له یامه په
 
 
 
 

 ~وت  حه
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  له .نیم که ی خۆم پێده م حاڵه به  وه ناخه  دیت له خۆم ئاوها ده  که 

گوێ .  کوێیه  که ، ناشزانم ناوچه وه ی شه ڕێ، کات نیوه  کی دووره یه خانه قاوه
تی  و یارمه  ری دایه م مشته رده ی به خۆراکنامه  له  که  یامێک بگره په  له

ناو   ک بوو له یه چ ئێواره  مه ئه! دات کان ده یوانهگوڕینی جیهانی م
 . ستی پێکرد بۆ گیانی من کدا ده یه چێشتخانه

دوای   ی و به که کاتێ پرسیار ده" ام بوو  رده یسی به که" بینیت، ده" 
  وه دۆزیه دا خۆت ده وه نها له ته. بوونت  له  شێکه به  وه ڕێی ئه گه دا ده که اڵمه وه
 و  رۆژانه پرسیار کردن،  به  ست بکه ستیت ده ڵده و هه خه  له  وه یانیه به  له  که
.  وه ره رۆشن بکه کانی مێشکت  خانهپرسیارکردن  وقی شه  ی بهوام رده به  به
. وه وێته که ویشدا بیریان لێده خه  اڵم له یاد به  وه نه یه مویانت نه هه  یه وانه له
ر  هه. کا خۆی بانگت ده  وه ی کردته نده وه ئهر  ، هه ک وایه یه روازه کو ده وه
  ." لێک گرانه ئیتر داخستنی گه  وه کرایه  ، که شه و جاره نها ئه ته
 

تۆ بۆچی )  و پرسیاره و له  وه رخۆمدا بهێنمه به  دابووم هۆش به وه وڵی ئه هه  له
ڕاند  م پهئاسانی تێ  قوڵ و من به  نده وه زانی ئه مده نه  م که تێ بگه( ی؟ لێره
و  تی ئه ڕه بنه  وت که رکه یسی دا بۆم ده کانی که قسه  له. م جار دیم که یه  که

 . دای یه خانه م قاوه تۆ بۆچی له  دا نیه وه له  پرسیاره
.  دروسته  وه ئه" یسی پێی بڕیم و گوتی،  دا بووم که یه وه م بیرکردنه له
  بهسێک  بوونی که  له  و پرسیارکردنهڵک نیه، به  که خانه نیا قاوه ته  که له سه مه

 ." ی که یهفراوانمانا 
 
" گوتم،   وه رسوڕمانه سه  مدا، وڕ و کاس ببوم، به که کورسیه  به  وه پشتم دایه 

 "منی لێم؟  چ شوێنێکه  مه ئه
 ." دوومن شتی زۆر به  مانه ئه: " یسی م کرد، وتم  کی که ماشایه ته
ی تۆ  وه ئه" وام بووم،  ورده ، به وه مه بکهرتم کۆ  رپه مویست هزری په ده
کانی  وقی پرسیارکردن خانه شه  وامی به رده به  به  رۆژانه و  رمووت که فه

  ز بووه ی  بۆ شتێکی ناحه وه من دڵنیانیم له.  ، راسته وه ره مێشکت رۆشن بکه
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 خۆم  م له م پرسیاره رگیز ئه من هه. خۆی بکات  له  م پرسیاره سێک ئه که
 ." و حاڵیشم باش بووه  کردووه نه
راستی   تۆ به...  ئایا تۆ؟" ، وتی دانا  که ر مێزه سه ی له که یسی خۆراکنامه که

 ." باشیت؟
ک  کارهێنا وه به  وه کره مه  مێک به تی و که باری هاوڕێیه  ی به"باش" ی  وشه

وامی  رده به اڵم خۆی م، به ی بۆ بکه که ی وشه بنێت پێناسه  ی پاڵم پێوه وه ئه
  وه شه(باش)روی  سه  ن له ههندێ  س هه به. باشن  یه ڵک هه زۆر خه" پێدا 

 ."زنن رز و مه زۆر به  لێکی تردا که دوای شت گه  ڕێن به گه ده
رێ   دووره  خانه م قاوه ئینجا دین بۆ ئه" وتم،   وه که جاڕییه گاڵته  منیش به

 "؟ یه
ندێکیان وا  ڵێ هه به" ،  وه اڵمی دایه وه  وه نگێکی هێواشه ک و ده رمیه نه  به
 ."ی لێره  نوکه ک چۆن تۆ هه وه. ن که ده
 

ئکید  ته.  وه مه ی بده که اڵمی پرسیاره مزانی چلۆن وه نه.  دواوه  ڕامه تۆزێک گه
ی  یه م جێگه ش ئاخۆ ئه وه بووم له دڵنیا نه  م، بگره که چی ئه  بووم من لێره نه

 ." همن بۆی هاتووم چیی
 

ر ژیاوم  تاکو ئێستا هه  نێم که دا ده وه ، دان بهڵ خۆمدا گه ر راستگۆ بم له گه ئه
.  بووه ژیان زۆر خراپ نه. ژیان  ماوم له تێ رانه  وه رگیز ئه هه  س، وه و به

اڵم  به. م ئیمڕۆدا ت له تایبه به  ستی و بێزاری تێدا بووه ڵی زۆر جاران په به
و  تا   بووه ژیانم خراپ نه.  بووه اوڕیی ئازیزشم ههو ه  بووه کاری باشم هه
 . بڵێی باش بووه
واوی و  ته  کان به چم و ناتوانم شته ڵ هزری خۆمدا دێم و ده گه  من هێشتا، له
 .روونی ببینم

  له  خۆی بکات که  له  و پرسیاره کات ئه مرۆ ده  وا له  یه سته م هه ر ئه هه" 
 .تییسی گو که."   متدایه رده به

،  وه مدیسان مێشکی خوێندمه و هه ی ئه وه ر ئه به نیا له ک ته نه. متقم لێ بڕا
. ژانی کردم تێیدام توشی شڵه  ئێسته  که  نیاییه و ته ست کردنم به ڵکو هه به
. مووی راست بێت و هه کانی ئه درک پێکردنه  ی که وه رسام بووم به سه

م باشتر  ڵ بده و هه  الوه مه کێک بخه ند خوله م بۆ چه که رێشانیه بڕیارمدا په
 . وه یسی بکۆڵمه کانی که قسه  له
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 .پێم گوت  وه که نزمیه  به" بڕۆی؟  که ر پرسیاره سه توانی زۆرتر له ده ،یسی که" 
بۆ   وه زۆر رووه  ت له که روازه ک گوتم پرسیارکردن ده وه. ر چاو سه به" 
یاڵ و دڵتا  خه  ر شتێکت تۆ به هه ی،، روح که سه قڵی که ک عه ؛ وه وه کاته ده

بێت تا  دا ده سه و که ژیانی ئه  وه پێشی پێشه  له  میشه کردن هه پرسیاره. بێت
 ." گات بوونی خۆی تێده  له
  له( م؟ من بۆچی لێره)  و پرسیاره ک جار ئه ر یه سێک گه وێ بڵێی که ته ده" 

 " الی بخات؟ خۆی بکات ئیدی ناتوانێ وه
خشێنێ و  نها چاوی پێدا ده س ته ندێ که هه.  م نیه سته به مه  وه نا نا ئه" 
و  اڵم بۆ ئه به .ن که بیری ده  س دوایی له بینێت، به  یشه وانه ت له نانه ته
ی  راست مینه  وێت به یه کا و ده یرانی ده حه  که پرسیاره  ی که سانه که

 ." ن نی لێ وێڵ بکهخۆیا  مه ته سه زۆر ئه  وه ی بکات، ئه که یشتنه تێگه
  و کاته وت، ئه ستکه ی ده که اڵمه ی کرد و وه که سێک پرسیاره ر که گه  باشه" 

 .من لێم پرسی" بێت؟ چی ده
  به." ئاراوه  تهنێبێ  کی تازه شه ملمالنێیه وانه و له  یه رێکی تازه به خه  وه ئه" 

 . وه اڵمی دایه یسی وه که  وه که یه نده خه
دا  ی پرسیارکردنه و مینه سێک له ر بێتوو که دا گهم پی ئاماژهک پێشتر  وه" 
 "وت؟ اڵمی چنگ که وه
 

 ک یهوا هێزێکی چوون وت ئه ی گیر که که اڵمه سێک وه ر که گه" یسی وتی،  که
ن، بۆ  بۆ لێره انزانیتی سانێک ،  کاتێک که یرکه تۆ سه. وێت که رده ده وێدا له
هۆکاری   وێت له یانه وا ده ژین، ئه و چۆن دهوان بۆچی  ئه  ی چیه ن، هۆکه هه

ک  یه خشه ر نه سه ، گریمان له ئاوهایه  که له سه مه .ن بگه (کان ستهێنانه ده به)
، کاتێک تۆ پیتی  ک دیاری کراوه یه نجینه شوێنی گه( ئێکس)پیتی   به
یی  گێلی بده  خۆت له  مه سته ئه. ی بینی ناتوانی ئیهمالی بکه ده  که ه(ئێکس)

سێک زانیتی بۆچی  ر که گه  یه وه دا ئه ی ئێمه ته م حاڵه له. ویت که و دوای نه
زۆر بۆی   وه هشی سته روونی و جه رووی ده  له ئاستی هزریدا  له  جگه ،  یه لێره

 "کان هێنانهس هد دوای هۆکاری به  وێته که ر بێتوو نه بێت گه ت ده حمه زه
 

و  وتی ئه ر ره سه  ومه مدا و ویستم بکه که یهکورس  به  وه پاڵم دایه  دووباره
 وتم؛. یانکات یسی ده ی که قسانه
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سێک  ک پێشتر گوتم، که ر وه هه. کات خراپ بن ندێ شت وا لێ ده ، هه واته که "

ک چۆن  وه. کات خۆی نه  رگیز له هه  و پرسیاره ئه الی باش بێت  یه هوان له
م  که ربڕینه دهر  هگ ، ئهن گێلی بده  خۆیان لهن و  بکه یڕێ هاتوون ئاوها به

 ." بێت دروست
  

  شتێکه  وه ئه.  ڵبژاردووه یان هه وه س ئه ندێ که هه" یرێکی کردم  یسی سه که
  ."بێت بڕیاری خۆی بدات ، ده و پنته ئه  گاته سێک، کاتێک ده ر که هه

" ، وتم  وه هم م، چ بڵێم و چۆن بیری لێ بکه ی چ بکه وه له ر دڵنیا نیم هێشتا هه
و روویان  ره من بتوانم به  ته حمه ن زه وره یڵێیت زۆر گه ی تۆ ده م شتانه ئه

 ."  وه ببمه
ر  به  زیاتر بیان ده  وه ڵکو له به(  وه بیته و روویان نه ره به)ر  هیوادارم هه" 

م ا رده و به  وه اڵمی دایه یسی وه که."  ڵماڵه ر هه سه کانیان له رووناکی و راستیه
پێت   شتێک نیه  وه ربڕی؟ ئه ستی خۆت ده زانی تۆ ئێستا چۆن هه ده" بوو 

ی  ی لێی رابکه چ کاتێکیش بڕیار بده رت دا، هه سه پێنن به وترابێ یاخود بیسه
 ."س و به  ستی خۆتدایه ده  نها له زووی خۆته، بڕیاری ته ئاره  وه ئه
 

ی  کردنانه م قسه م ئه ده ر به هه" ستا و گوتی،  و هه  که ر مێزه سه یسی له که
 ."ت بپرسم که ته تایبه  رێکی خواردنه به خهبا بچم   وه خۆمانه

 
یادم،   وه و هێنایه ئێستا ئه.  چیم داوا کردووه  بیرم چوبۆوه  واوی له ته  من به

برسانا خۆم کرد   بووم له من نه  وه ی ئایا ئه وه ر ئه سه  وه وتمه هێمنی که  به
 .دا یه نهم چێشتخا به
 
 
 

***  
   

 
 ~شت  هه
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و   وه م کرده که کی خۆراکنامه ماشایه ته. کی لێ هاتبوو ڕه ک خه قڵم وه عه  
 . وه م خوێنده که م پرسیاره که یه

 ی؟ تۆ بۆچی لێره
م جار  که ک یه وه  یه کی زۆر جیاوازتری هه مانایه  وه یخوێنمه ده  ئێستا که
  تۆزێک پێش ئێسته  یادم که  وه هێنمه ب  وشانهو  موێ رێک ئه ده.   وه خوێندمه

  له  ڵکو پرسیارکردنه نیه، به  که خانه نیا قاوه ته  که له سه مه" یوتن  یسی ده که
واوی شتێکم بۆ روون  ته  ئاستێکدا به  له."  ی که مانا گشتیه  سێک به بوونی که

و  م، ئه کهنێت پرسیارێک ب ده  ستی کرد شتێک پاڵم پێوه هه. وه بۆیه نه
یسی  وت کاتێک که م که ر دیده به  که ر ئاشنامه سه مێک له ری ده بهی  پرسیاره

 .بیرم چی بوو  دێتوه. کرد ی ده قسه
 م؟ من بۆچی  لێره

ل و پۆ هاویشتنی  ی په باره  یاد له  وه یسی شم دێته ی که که ها لێدوانه روه هه
 .  وهئارا  دێنه  وه و پرسیاره هۆی ئه به  زیاتر که

 
" ڵگڵۆفی  کانم هه ڵیدا چاوه گه خۆم گوت و له  به."  یه شتێکی شێتانه  مه ئه" 
بۆ  و شوێنێک نزین ندێ به مێ خواردن، هه ی من پێویستیم پیی بوو که وه ئه

  ." م شتانه ی ئه وه و لێکدانه  وه موو بیرکردنه م هه له  من چیم داوه. قون بادان
  

، مایک  وه نایه ریک بوو دامده ی خه و کاته ، له وه خواردهم  که ئاوه  ی گاڵسه نیوه
 م راوستابوو، گوتی،  م مێزه رده به  له  وه ئاوه  کی پڕ له سوراحیه  به
 ."بێت ئاوی زیاتر هه  چێ پێویستیت به ده وه له.  وه مه خوازیت بۆت پڕ بکه ده" 

" ناوم مایک" وتی . اوئ  له  وه ی بۆ پڕ کردمه که یم قبوڵ کرد و گاڵسه که لوتفه
  ه

  ستامه هه  ه" منیش ناوم جۆن. ناسینت مایک  خۆشحاڵم به" منیش گوتم، 
 .کرد  وه که یه مان به که یه وقه رپێ و ته سه
کی قوڵ  یه وه رقی بیرکردنه هاتم بۆ الت دیار بوو غه  چۆنی جۆن باشیت؟ که" 

 ." ببویت
یسی تێکستی  که"   وه ینجا دانیشتمهمن گوتم و ئ."  ته و بابه ڵێ شتێکی له به" 
ر لێکی  اڵم هێشتا هه ، به وه ی بۆ روون کردمه که ی  خۆراکنامه وه رگی پێشه به
 ."خشێ بۆ من به و بزانم هیچ شتێک ده  وه مه ده ده
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من و   نیه  وه ست کرد مایک ئاگای له واو کرد وام هه کانم ته کاتێک قسه
ن  نها خاوه و ته ئه  ت وام دانا که نانه ته . کمان کردووه یسی چ گفتوگۆیه که

ری  بۆ مشته  که ر خۆراکنامه کانی سه پرسیاره  یسی یه رکی که و ئه  یه که شوێنه
 ر گوتی، کسه ستا و یه وه ک رانه یه چی مایک بۆ چرکه که.  وه رۆشن بکاته

 
ندێک  هه. ڕوانێ جۆرێک لێی ده  و به  سه ر که هه قورسترینیانه  وه ڵێ، ئه به"

د  ترن، قه وره ی باڵقن یا گه وانه اڵم ئه به. ن که ک منداڵ پاک و پیسی بۆ ده وه
 ."، ها یره شتێکی سه. ن ها ناکه تی وه شێر و خه

 
پرسیاری   ندێ پرسیار و کلکه ، هه وه یسی دێته ی که نده وه وام دانا بوو تا ئه

ی  وه مایک درکی ئه  م دیارهاڵ ، به که ئاشنامه  ت به باره سه  وه مه تر قوت بکه
با   یه مێشکمدا هه  ر پرسیارێک له هه  ، بۆیه وه مه که من چۆن بیر ده  که  کردووه

 . م می بکه له
 

  و پرسیاره ل و پۆ هاویشتنی ئه په  وه که یسی بۆی روون کردمه که. مایک" 
." بینن ده  هو پرسیار کاتێ ئه  وه کانه سه سێتی که یی که سته رجه به  به  نده به

اڵم پێم  به"   وه کرد و گوتمه  که ی ناو خۆراکنامه که پرسیاره  م به ئینجا ئاماژه
 " ن ؟ که چی ده  مه دوای ئه  یره سه

ستت  دوای  به مه" کرد و وتی،  که خۆراکنامه  کی له مایک نیگایه
 " ؟ یه که اڵمه ی وه وه ، یان، دوای دۆزینه یه که پرسیارکردنه

ی  وه یاڵی بیرکردنه خه  ی له و کاته ساتێک متقم لێ بڕا له ند بۆ چه
  ،ی دابووم، گوتم که پرسیاره

  وه یه که کاریه نێو ورده  چوینه یسی زۆر رۆنه من و که. ردووکیان نگ بێ هه ره" 
چی    وه نها روونی کرده یسی ته که. بزانن  که اڵمه ن کاتێک وه که یاخود چی ده

  ."اننر جارێک بز بێ گه ده
 

پێی   وا به ئه  وه دۆزنه ده  که اڵمه ی چۆن وه وه به  وه ڕێته ی بگه نده وه ئه" 
.  وه یه م باره بن بۆ کارکردن له ک هه یه ند رێچکه چه  بێ کان ده سه جیاوازی که

توانم  ده. ی خۆی پێی رێچکه  به  وه بینه ال ژیان نزیک ده  ئێمه  ک له ر یه هه
یان  که اڵمه یانناسم وه من ده  ی که سێکی میکانیک ند که پێت بڵێم  چه

 ." وه دۆزیه
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نگیم لێکرد بۆ  بێدهخۆمدا گرت و   اڵم دانم به به  وه مه اڵم بده ریک بوو وه خه

خودی   م چونکه بڕوا بکه  وه خت بوو به سه  وه المه  به. ک یه ماوه
 ."بێتی چۆن  که اڵمه بێ وه زۆر قورسه ئاخۆ ده  که پرسیارکردنه

یسی بۆی  ی که ند تیئۆرییه و چه به. " مایک گوتی."  راسته  وه ئه" 
 ."  وه شیکردیته
زانێ من  یسی ده ک که میش وه ی ئه وه تر هاتم له رسوڕمانێک تازه توشی سه

 . م رده به  مه ی بیانخه وه پێش ئه  دڵ و مێشکمدایه  چی له
 

، شتی زۆرتر  بوونه  پێش من لێره ی سانه و که ک ئه کرد وه زم ده تیامابووم، حه
م یان  بکه  که توانم پرسیاره بووم ده ر دڵنیا نه ، هه م ویستنه دوای ئه. فێر بم

 وتی پێی،. نا
ی  وه سێک چی بکات دوای ئه ، که وه ی تره که ی باشه باره ی له مایک، ئه" 
 " وت؟ ی چنگ که که اڵمی پرسیاره وه
  

  وه مه ده ت ده مه اڵمی ئه زانی چی، وه ئه" ، کی کرد کیه نده خه  مایک سوکه
چی   م بزانم به ت بکه که کی خواردنه ماشایه اڵم جارێ با بچم ته به
 ، وتم وه هاته  وه ڵێ قاپه کۆمه  کێک به ند خوله دوای چه"  یشتووه گه

 " ؟ مووی هی منه هه  وه ئه"  
م  که کانی ناو ئاشنامه نهخوارد  موو جۆره هه  واوی له ته  تا ئێستا به  یره سه
 . م داوا کردووه مووه و هه چی ئه ڕوانی که نه
  
 : وه کانیه موو شته کۆی هه  ڵتی به قاپێک قاوه.  هی تۆیه  وه بێگومان، ئه"   

ڵ کراو  ی تێکه وزه ، گۆشت و سهو برژاو رم ، نانی گه وزه نیر و سه و په  هێلکه
  کراو،  شلکێنه نکی گۆشتی سووره ته  رچهرچایی، پا کدا، پسکیتی به ر یه سه به

 ."ت بابه  ی تازه و میوه
بن  و ناوه سی تر له ڵکو دوو سێ که وری خۆمدا روانیم وتم به چوارده  به
 . ن ڵدا بکه گه شداریم له به

 بوو بوو گوتی،  واو نه مایک هێشتا ته
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ر  التین بۆ سه جه: م بۆ داناوی مانه خۆمان ئه تێکیش، خزمه  ک زیاده ر وه هه" 
ها  روه ، و هه که ڵ پسکیته گه نگوین له ، هه که بۆ شلکێنه  ، دۆشاو که برژاوه  نانه

 ." برسیته  یه و شێوه نابت به جه  من خۆشحاڵم که. تیش کی تایبه یه الته زه
 .من وتم" برسی بێت؟  م ناوه له  سی تر نیه ی که ئه" 
ند  دێ جار مرۆ خۆی نازانێت ئایا چهن ، جۆن؟ هه وه الته به  یره ، سه چیه" 

  که ر مێزه سه نی لهموویا ی گوت و هه مه مایک ئه."  یی بۆ شتێک تێدایه ئاماده
چم بۆ  من ده. بیت ت ده که ریکی نان خواردنه ی تۆ خه نده وه تا ئه. جۆن" دانا 

ین  که واو ده کانمان ته بۆ الت قسه  وه دوایی دێمه. ر وسه ی ئه و دوانه الی ئه
 ."ر پێت خۆش بێت گه ئه
 

می خۆم  رده کانی به قاپه  ر له کاتێک من هه  وه اڵمم دایه وه."  وه دڵنیاییه  به" 
 یرم کردن و گوتم،  سه. ڕوانی ده
 ."م ، چی بکه ک نیه یه کێشه" 
 
 
 
 
 
 

 ~نۆ 
 

ریکی نوک  ی خه نده وه ئه. م که ر مێزه سه راونانی خواردن له  ستم کرد به ده
یسی هات  ، که وه مه کانیان تاقی بکه و قاپ بووم تا جێژه م قاپ و ئه ن لهلێدا

 .بۆ الم
 ." یفت چۆنه که  نوکه. جۆن" 
بۆ   مزێکی جیهانیه ره  یه نجه و په ئه  ، که وه رزکرده م بۆ به ی دۆشاو مژه نجه په

 گوتم؛. کان نیه مه ت شله تایبه  ی خواردن به وه تاقیکردنه
ئاوها نان   مه سته سێکی ئه بۆ که  که،  مم پڕکردووه یست دهپێو  زیاد له" 

.  کانه الی قسه  م له م و داڵغه وه ریکی بیرکردنه شدا خه وه ڵ ئه گه بخوات، له
  وه ک ئاسایی بوومه یه ند چرکه دوای چه."  تکایه  سته بووه  ک چرکه یه  جا بۆیه

 ، گوتم، وه اڵمدانه بۆ وه
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 ." ته زه له  بڵێی خواردنێکی بهتا . باشم، زۆر باشم" 
 

 ." مێک حاڵت باشتر بێت که  چێ ئێسته ده  وه له" 
 
لێشاو رووی تێم کردبوو   ی به و نائارامیانه ئه." تێک باشتردام حاله  ڵێ له به"

راستیدا   له .چێت ده  وه و کاڵ بوونه ره به  ریکه خه  ئێره  ی بێمه وه پێش ئه
ی  مه رهه به  و گفتوگۆ به و  ئه (ی؟ تۆ بۆچی لیره)  که پرسیاره  له تێڕامانم

.  کی الوه   ته الم کردووه  موو شتێکی تری له وه، هه کایه  هاته  وه هۆیه به
 .کات تم نه بێ تاقه  یه وانه ر بخۆم له ش گه موو خواردنه و هه ت ئه نانه ته
 

یسی  که." ؟بێڵدا گه لهمێکت  هاودهنها نان بخۆی یان  ته  بهی  که ز ده حه" 
 .وتی

 
ڵمدا  گه مێک له م هاوده که زده بێگومان حه" وتم   وه که خۆشیه  به" م هاوده" 

ی پێشترمان  که باس و خواسه  م له که زوو ده راستیشدا، ئاره  له. دانیشێ
 ."ندێ شت هه  ت به باره ر وڕم سه من هێشتا هه. وام بین رده به
 

 .یسی وتی که." باس ۆشنایی قسهر ر به  ینه خوازی بیخه چیتر ده" 
سانێک  کاتێک که.  وه که ی نێو خۆراکنامه و پرسیاره ت ئه بابه  ر له هه" 

بۆچی   که  وه شیان دۆزییه که و هۆکاره ن، ن بۆچی لێره خۆیان بکه  پرسیار له
 .من پێم گوت." یزانن ی ده و زانیارییه ن به توانن چی بکه ن،ده لێره
ر شتێکی پێ  توانن هه مین شت، ده که یه" ا و گوتی، ست مێک وه یسی که که

.  و موڵکی خۆیانه  وان ئاشکرایان کردووه ئه. ستیان بێت به خۆیان مه  ن که بکه
 ."هێنن کاری ده بهیڵێن و چۆن  چۆن ده  یه هایان هه کی ره وایه موو ماف و ره هه

 
 و پێم وت،  وه کانی کرده قسه  ختێک بیرم له نه
اڵم  ن، ، به بۆچی لێره  حاڵی بن که  و هۆیه له  سانێک خواستیانه هگریمان ک" 
  که پرسیاره.  و هۆیه ستهێنانی ئه ده بۆ به  وه بدۆزنه  وێت باشترین رێگه یانه ده
 "ن؟  بکه  مه ، چۆن بتوانن ئه یه مه ئه
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و  ئه  دیکرد که م به وه ی ئه سیمایدا نیشانه  یسی و له که  رنجێکم دا له سه 
و لێی   وه مه کا من خۆم لێکی بده ده  وه ڕێی ئه اڵم چاوه زانێ به ده  که اڵمه هو

 یسی گوتی، مێک که دوای که. حاڵی بم
 

 ."وه خۆیه  که سه ئاستی خودی که  به  سته یوه و په  تی یه وه، شتێکی تایبه ئه" 
 یرێکم کرد و وتم، سه
 "؟ وه یه و باره پێدانێک له  ئاماژه" 
 

گریمان تۆ  . ر بێت تیده ک یارمه یه ی نمونه وه چێ هێنانه پێده" تی، یسی گو که
چی   به .نیگار بکێشیی  که ز ده تاڵی خۆتدا حه ستبه کانی ده کاته  له

  " ک بکێشی؟ توێت تابلۆیه ک ده یه كڵێشه
 ستام و گوتم،  تۆزێک وه 
و  وێت له مه هک من د یه ی چ کڵێشه وه ر ئه سه  وێته بکه  یه وانه له. نازانم"

و  زم پێی بێت له ر شێوازێک حه هه   یفی خۆمه که. کاری بهێنم دا به کاته
اڵم هیچ  کرد به یسی م ده ڕێی لێدوانی که ستام و چاوه دا وه لێره." دا مه ده
 وام بووم، رده خۆم به  بوو بۆیه ر نه به خه
موو شتێک  ه، ه یه سێک زانیتی بۆچی لێره کاتێک که... ئاسانی  ئاوها به" 
 "؟ وا نیه.  که ستهێنانی هۆیه ده به  نه ی بگه وه نها بۆ ئه ن ته که ده

ک  وه. کرد ڕی ده موو گیامندا تێپه هه  به  ک خۆشیهتم وئاخا کاتێک ئاوها ده
دیار بوو . ێنێ م رایبگه سته و جه  وه ن و گرنگم دۆزیبێته گمه ی شتێکی ده وه ئه

. رێ ڵوه ت بوون زۆر راستیان لێ هه حمه وون، زهو ساکار ب  کانم زۆر ساده قسه
  ڕان و ی له گه وه م بۆ ئه که ڵێم و ده موو شتێکیش ده ر گوتم و هه الم هه به

 . بم ش نه بێبه  ی هۆیه و گریمانه دوای ئه  زانینی به
  کردن له درێغی نه. م ڵک بده تی خه یارمه ی وه م بۆ ئه من لێره  باشه" 

  وه که شیه گه  به" ی بوونی من دیاری ناکات؟ ڵک پێناسه تیدانی خه یارمه
  ی له که اڵمه یسی زوو وه که. مان که رمترکردنی مشت و مڕه بۆ گه. م وت مه ئه
 و گوتی،  وه رگرته مم وه ده
ندروستیان  باری ته  دایه وه لک له کی تۆ بۆ خه ر کۆمه گه ئه.  دروسته  وه ئه" 

ی  که ناوچه  وازن له رز بۆ النه ی به وێ بااڵخانه ته ر ده گه.  ی، بیکه باش بکه
رز و حاڵیان بۆ  ر توانیت عه گه ت ئه نانه ته.  ی، بیکه خۆتدا دروست بکه

 ." ک دابنێن، بیکه تیه یارمه  به  وه بنوسی و ئه
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توشی وروژاندنی هزر   گشت ژیانمدا هێنده  له.  وه کی رێسایه ڕه مێشکم خه 
گیم  کانی پێشووتری زنده ی کاته زۆربه .وتوم تێی که  دا وهێن م ک له وه  بوومه نه

ی خێزانی،  کێشه: ک ندێ هۆکاری تر وه هه  به  وه اڵمدانه وه  له  بریتی بووه
  شتێکه  ی نوکه مه اڵم ئه به. ڵکی لتووری و بیروبۆچوبی جیاوازی خه گرفتی که

 گوتم،.  زۆر جیاوازه
 

 "کارهێنا؟ ملیۆنێر کردنی خۆم به  م بۆ به یه م  گریمانه ر من ئه گه  باشه" 
ی  پێناسه  و پێت وایه  یه بوونی خۆت هه  ڕت به کی باوه مادامه  بیکه  واته که" 

  پێویستی به  مه شزانیت ئه ر ده گه ملیۆنێر، ئه  ببیت به  دایه وه بوونی تۆ له
ی تا  توێت کار بکه ر ده ی گه نانه ته . ، بیکه یه کان هه ره اڵوبوونی ملیۆنه تێکه

  ک له یه ری ماوه ک چۆن به ر وه ؛ هه ، بیکه وه یته که ملیۆنێ دۆالر کۆ ده
  ." کان خۆیانه سه ڵبژاردن الی که کاندا باسکرا، هه نمونه

شۆڕ و   من وتم به." زۆر خۆشه   یه م وشه گوێ لێ بوون له. ملیۆنێر  ببی به"   
 ." دوو خانوو بکڕم  یه وانه نوێ بکڕم، لهماشینی   یه وانه له"   وه وقێکه شه
 گوتی،  وه نگێکی هێمنه ده  یسی به که
 " ی؟ توێ بزانی بۆچی لێره تۆ ده  یه مانه ر ئه به له" 

 زاند، وتم می ته سته ی مێشک و جه که پرسیاره
 ."نازانم" 

هێنین  کاری ده به  یه مان هه*کرۆنیم ندێ ئه من و مایک هه" یسی گوتی،  که
ر  سه کورتی و پوختی له  به  که  یه هه  وه و پرسیارانه ندی به یوه په

پیتی   له  که یه ند ووشه ی چه کورته:کرۆنیم ئه. ) نوسیومانه  که خۆراکنامه
 (   رگێڕ وه. کان پێکدێت می وشه که یه
 

ی  وه خوێندنه  وه وتمه م کرد و که که ی ئاشنامه وه کی خواره ماشایه ته
 : که پرسیاره

 ی؟ ۆ بۆ لێرهت
  ن لهن، پێناسی خۆیا زانن بۆ لێره ده  وه سانێک هۆی ئه کاتێک که
ی  ژیانی رۆژانه  ؟ له بوونمان چیه  ست له به مه: ن که ئاوها ده کدا یه هاوکێشه

ک خۆیان  وه وه دۆزنه د ده ، بیست یان سه کێک، دوان، ده یه  ره به ره خۆیاندا به
 .( یان چیه م بوونه رام له مه)ستهێنانی  ده به ڕێن دا بگه وه دوای ئه  تا به

ن بۆ  ڵگه زیندووتری به  کانی ئێمه ریه ی مشته زۆربه . ن بکه  وه توانن ئه ده
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م  ی نیاز له وه یشتن به کردن تاودا تاکو گه مینه  موو بوارێکیان له ، هه مه ئه
 ." چیه  بوونه

و  یانتوانی له نه  ن کهتا رییانه و مشته مترین ئه کهی  ئه" من پرسیم،  
 "ن؟ بگه  یه هاوکێشه

  .یسی وتی که." ن ی پێی بگه وه ن بۆ ئه که زۆر شت ده" 
کانی ناو مێشکم و  وه ناو بیرکردنه  ستا، بازێکم دایه ختێک راوه یسی نه که

 گوتم،
  بن له شێک نه به  و شتانه ئه  یه وانه کاتێکدا له  ن له که زۆر شت ده" 
 ("  بوونیان چیه  ست له به مه) ی واژه سته ده
 

بێ  کی ئاوها ده کۆتاییه  یشتن به گه  کی گرت و درکی کرد که یه یسی بزه که
 وتم، . مێ نها بیگه ته  خۆم به

بوون   نیاز له)  ئاکامدا له  م، و له خۆم بکه  ر پرسیارێک له گه یسی، یه که" 
م؟  دا تا پێی بگه ده تیم ، ئایا چۆن فێربم چ شتیک یارمهیشتم تێگه(  چیه

زمون  رکردن، چاالکی نواندن، ئه فه ڵک بێت، سه خه  و شته ئه  یه وانه له
 غم کرد؟  باڵه ڵه مێک قه وابزانم که.  تانه م بابه ر شتێک له رگرتن، و هه وه
 

کرد بۆ   خۆم ئاماده  تاوه ره سه  له.  وه اڵمی دامه پرسیارێک وه  یسی به که
 وتی،.  وه داته پرسیار جواب ده  ر به و هه ئه  نکهرگرتن چو تێبینی وه

  له(  بوونی خۆت چیه  ست له به مه)رارت گرت  گریمان تۆ قه. ۆنج" 
وێت  ته تۆ ده  ی که وه ڕ و بڕیارت دا له گه  یته خه دروستکردنی ماشیندا ده

 " ی؟ که ئایا چی ده. وێ ست که وێدا ده ی بوون خۆت له گریمانه
 و گوتم،  ستام تۆزێک وه

  شه وانه م، له یدا بکه دروستکردن په  یاره ر سه سه ڕاوێکی زۆر له بێ په ده" 
و  ڵ ئه گه ندی له یوه په م، دروستکردنیش بکه  یاره ردانی شوێنی سه سه
و   یه ئیش و کاری ماشێندا هه  زاییان له شاره  گرم که دا ده سانه که

موو بوارێکدا  هه  بووم له  ش ئامادهر کاتێکی هه. گرم رده کان وه ئاموژگاریه
 ."بم کار ده ست به وا ده ئه
 .یسی وتی که" ی؟ ده یس ده دا خۆت قه ک جێگه یه  ر له هه" 

بێ  م، ده وێ بزانم چۆن ماشێن دروست بکه ر بمه خێر، گه نه"   وه وتمه
  نها له وێت ته نامه. م جیهاندا بکه  کی ماشینکاری له ند جێگایه ردانی چه سه
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  که سه ی خۆم، که که اڵمی پرسیاره ، بۆ وه پێم وایه. فێری شت ببم  وه ک ڕێگه یه
وتی  سکه ستهێنانی ده ده هۆی گوڕانی زیاتر و به بێ زۆر شت فێر بێت به ده

 ."  م جیهانه رامی هۆی بوونیی له مه  ی بگا به وه تر بۆ ئه زێده
 

م  ست کورتین به ان دهمووم هه  ئێمه. " یسی گوتی که." تۆ حاسڵت کرد" 
  ی ئێمه وه ئه.  یه(ئێستا)  گرنگتری ووشه.  وه ی ئێستامانه زمون و زانیارییه ئه
ر  ، ههر کات زیاتر هه  دا له ئێسته  یزانین، له ی مێژووی جیهان ده رباره ده
ی  باره  کاندا بین له ی زانیارییه وه قینه دوای ته  به بێ ده ، ئێمه  ک له یه
" وام بوو  رده ر به یسی هه که."  وه کانه زمونه جیهانیه لتور و ئه ڵک و که خه

بوونمان   ست له به مه)جێهاتنی  به  ک بۆ وڵداین رێیه هه  له مێکدا ده  له  ئێمه
کارکردن بۆ نزیک   له  مه مڕۆدا زۆر که ستکورتیمان له ، ده وه بدۆزینه(  چیه

ر   سه به  پاندومانه خۆمان سه  انهستکورتی و ده ئه ، و ئامانجه ی ئه وه بوونه
 ."خۆماندا

 
و نزیک  من هێشتاش ناتوانم سوود له  دیاره" من گوتم، ." ی که تۆ راست ده" 

کانی  چۆن کاته  وه مه که ده  وه کاتێک بیر له.  واوی ته  ربگرم به وه  یه وه بوونه
 ." وه بنه ده  هک شت دووبار ر یه موو رۆژێ هه چی هه ر، که سه  مه م ببه رۆژانه

  .و پرسیاری کرد ئه" بۆچی ئاوها؟"  
 م کرد  که یرێک خۆراکنامه سه

 ی؟  تۆ بۆ لێره
و  من وتم له." نازانم  م پرسیاره اڵمی ئه وه  بێ که وه ر ئه به چێ له پێده" 

بۆ من )بێ زانینێکی فراوان   به. " م کرد که م بۆ ئاشنامه شدا ئاماژه ساته
بێ  زانم ده ر واده کان هه جۆره  جۆرێک له  م، من به ێ چی بکهو مه و ده( م لێره

 ."ن یکه ڵک ده ی خه زۆربه  م که بکه  وه ئه
 

 پرسیار و گوتی،   به  وه کردیه  یسی، دووباره که
و  ، ئایا ئهن یکه ده( ڵک ی خه زۆربه)  ی که که ده  وه یی تۆدا، ئه دنیا دیده  له" 

 " ؟( بوونی تۆ چیه  ئامانج له)  یشتن به گه  بدات بهتیت  توانێ یارمه ده  ڵکه خه
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 ~  ده
 
 

ئایا .  وه ناو مێشکمه  وێته یسی وای لێکردم غارغارێن بکه ی که که پرسیاره
نیاز )  یشتن به گه  کات به ک ده یکا کۆمه ڵک ده ی خه ک زۆربه بکهی وه  وه ئه
  وه ستی کرده یسی ده ،  که وه مه اڵم بده ی بتوانم وه وه پێش ئه( ؟ بوونی چیه  له
 کردن،  قسه  به
 " ؟ وزت دیوه ریایی سه ڵی ده کیسهد  ئایا قه. جۆن" 
 .وتم  وه رسوڕمانێکه سه  به" ریایی؟ ڵی ده کیسه" 
ڵ  گه وز له ی سه وره ریایی گه ڵی ده ت کیسه تایبه ریایی به لی ده کیسه. ڵێ به" 
 ." وه ریه بان سه  وز به ی سه ڵه و په  ڕه په
من پێم " اڵم بۆ؟ به. دیومه  وێنه  ک جار به کردبێ وابزانم یه ر درۆم نه گه" 

 .وت
 

ڵی  کیسه  له" ستی پێکرد  یسی ده که." ریب بێت غه  وه الته  به  یه وانه له" 
  کانی ژیان فێر بووم له رسه گرنگترین ده  کێک له یه  وه وزه ی سه ریایی گوره ده

 ." ی وێ بیکه ته ده  ر رۆژێک که بژێری بۆ هه ڵده چی شتێک ههی  وه ی ئه باره
کرد   وه کی ژاکاوه یه نده خه  به  م پرسیاره ئه" چی پێت وت؟  که ڵه کیسه" 

 . بوو م ئاسایی نه که کردنه  نده ر زوو زانیم خه هه  چونکه
کی شتێ" و گوتی   وه ی بۆ فڕێ دامه که نده یسی خه که." ، ها نیناویه پێخه" 
و   نرخترین وانه به  اڵم مامۆستاێتی کردم له به وتم، تی  پێ نه تایبهها  وه

  له  هشتیاری کی گه یه دوورگه* ) ی هاوایی  ریای دوورگه نار ده که  له. دا ڵه مامه
ژێر ئاودا، رۆژێکی   کرد له م ده له مه( رگێڕ وه –مریکا  ئه کانی کگرتووه یه  واڵته

دا مارماسی و  دڵگیره  و رۆژه کی ئه ریایه ده  نکه ته ژێر  هل .تا بڵێی دڵگیر بوو
زار  زاران هه هه  ها به روه هه. مجار بوو بیان بینم که یه  پێم دیت که شته هه

  ر له هه ،کرد نگێکیان ده ره  موو جۆره نمایشی ههبوون،  یی هه نگاڵه ماسی ره
 . ترانی سووری قه  گات به تا ده  وه نگی شینی تۆخی نیۆنی ئاسمانیه ره
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م  له دا مه که ی ئاوه نکه ته  له دوور بووم،  وه ناره که  ک له د پێیه ی سه نزیکه
، کاتێک مڕوانی دا ده ریاکه ردێکی ژێر ده به  ڵه کۆمه  ر ورده سه به ،کرد ده
کردن  له مه  وزم دیت به ی سه وره ڵێکی گه کیسه  وه الی راستدا الم کرده به
چاوی خۆم   به  وه ره ده  ها له مین جار بوو شتی وه که یه  وه ئه. ێتو رووم د ره به

  و به  که ر رووی ئاوه سه  هاتمه  له په  به. یدایی بوو زۆر شه  و ساته ئه. ببینم
رۆشن   وتمه و  که  وه م کرده که یری ژیر ئاوه م سه که  وانیه له مه  چاویلکه

 . روونی بیبینم  نم بهرچاوم تا بتوا ی به که ی ئاوه وه کردنه
یری  ی من ویستم سه و ساته ت بوو له مدا ره سته جه ژێر  رێک به  که ڵه کیسه
بوو  ختم هه بهماشام کرد،  تا توانیم ته  وه ر ئاوها مامه هه .م بکه  وه خواره
وڵی  کانی سه قاچه  ندێ جار به هه .کرد ی ده له خاوی مه  و زۆر به ئه  چونکه

توانی رێکا و  مده وت، نه که ده  که ر ئاوه تی تریش سه ڕه دێ کهن دا و هه لێده
ی هێز  پێدا بوو که  ماسیم له  پێالوی قاچه. ڵیدا بڕۆم  و تێی بڕوانم گه رێک له

باشی   ر به و هه دا، ئه که ناو ئاوه  گوژم به  کردنی به له زیاتری پێدام بۆ مه
  اڵم دوای ده می به وام تا بیگه رده هر ب هه.  وه وته من دوورکه  ڕۆیی و زۆر له ده
متوانی  هاوشانی  ی نه وه ماندوو و بێ ئومێد بووم له. لێم بزر بوو  قه ده

راغ  قه  وه ڕامه کردندا، گه  له مه  ڵیک له کیسه  مه م یان بگه بکه  له ڵێک مه کیسه
 .  ریاکه نار ده که  وه و هاتمه  که ئاوه

. ڵی زۆرتر هیوای بینینی کیسه  مان شوێن به ههبۆ   وه ڕامه رۆژی داهاتوو گه
و   وه دا سوڕامه که راغ لمی ئاوه قه  ک به سی خوله  زیاتر له  وه دڵنیاییه  به

  ماشاکردنی پۆلێک له ته  وه وتمه ناچاریدا که  ، له وه که ناو ئاوه  وه چوومه
یرم  سه. رریایی ت ڵێکی ده ک کیسه رد و دیتنی یه ی شین و زه ماسی خنجیالنه

و  شیالن ئه)ێکدا *(شیالن) الی بهدا  وڵی لێده ی سه نده وه ک تا ئه یه کرد بۆ ماوه
وڵمدا  هه( رگێڕ وه –کات  رجان دروست ده مه/ شیالن  که  یه ریاییه ده  ره وه گیانه

توانای   وت که رکه مدیسان، بۆم ده هه.  یه که راغ ئاوه قه  وم تا له دوای بکه
ستم کرد من  واوی هه ته  به  که. وم ی بکه که کردنه له فریای مه  م نیه وه ئه

ئا . تێڕوانینی  وتمه و که  که ر رووی ئاوه سه  سوکی هاتمه  وم به فریای ناکه
 ." کانی ژیان بووم فێری گرنگترین وانه  وه که ڵه کیسه  دا،  له و ساته له
 دوای تۆزێک پێم وت،. وت ئاخاوتن که  یسی له که
 "و چی فێر کردی؟ ئاخر ئه. واو بوو ته  که دا چیرۆکه یسی، چۆن لێره که" 

 کی گرت و گوتی، یه لێی روانیم و بزه
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ریایی بتوانێ شتێکت  ڵی ده بێ کیسه نه  وه بهڕت  ی باوه وانه وامزانی تۆ له" 
 ."پێ بڵێ

 وتم،  وه که یه بزه  منیش به
ی  وه ک ئه اڵم وه یه، به ی هه که( پێ بڵێ)شێ  به  ر گومانم له هێشتا هه" 

ی  فێر بوونی وانه  م به که بڕوا ده  ریکه وام بوو، وا خه رده به  که چیرۆکه
 "؟ یه چی تر هه  وه ی دوای ئه ئه. می بوون سته ئه
  کرد که مست وتم، هه که  که رئاوه ی سه مه و ده له "،  وه هستی پێکرد یسی ده که

کان  پۆله کاتێک شه. دا گرێ ده  وه که ئاوه ی جوڵه  ی خۆی به جوڵه  که ڵه کیسه
  و به  که ر رووی ئاوه سه  خاته خۆی ده  که ڵه ڕۆن، کیسه نار ده و که ره به

دات،  ست نه ده  ی خۆی له که ی جێگه وه نها بۆ ئه دا ته وڵ لێده کانی سه قاچه
. دا هوڵ لێد م خێراتر سه ریا ئه ناو زه  وه ڕێنه گه کان ده پۆله کاتێکیش شه

 .هێنێ کارده قازانجی خۆی به  به  که ی ئاوه م جوڵه ئه  واته که
کاریان  به  وه جیاتی ئه  له  بگره. کان ناکات پۆله ڕی شه ڵ هرگیز شه کیسه

بوو   وه وم ئه بکه  که ڵه متوانی فریای کیسه من نه  ش که وه هۆی ئه. هێنێت ده
پۆل چۆن دێت و  زانی شه مده ئیتر نهدا  وڵم لێده ر سه هه  که موو کاته من هه  که

ت  نانه م، ته ڵ بکه ڵیا هه گه م جار باش بوو توانیم له که یه. ڕوات چۆن ده
من   بوو که  وه ئه  که اڵم راستی هۆیه ، به وه کرده کانم خاوده وڵه ندێ جار سه هه
من   بوو که  وه مانای ئه  وه ئه. هاتن ده  کرد که دا ده پۆالنه و شه ڵ ئه گه ڕم له شه
 .ربگرم وه  که ئاوه  زانی چۆن سوود له مده نه  بوو چونکه ی زیاترم نه وزه

 .بووم ت تر ده که ڕۆیشتن من شه هاتن و ده کان ده پۆله ی شه نده وه تا ئه
و  ئه  گرت بۆیه رده وه  که ی ئاوه جوڵه  ی خۆی سوودی له بۆ جوڵه  که ڵه کیسه

 ." بکات  له من مه  تر له له یتوانی په ده
 ......"  یه هه  ڵه و چیرۆکی کیسه رێزم ئه" من وتم " یسی که" 

  به" وز، ریایی سه ڵی ده چیرۆکی کیسه" یسی پێی بڕیم و وتی  که
  .  وه که یه نده خه

و چیرۆکی  بۆ ئه  یه رێزم هه. وز ریایی سه ڵی ده ، چیرۆکی کیسه وایه"  
اڵم  ، به ریایه زه  زم به من زۆر حه  ت که تایبه  به  وزه رسیایی سه ڵی ده کیسه

ک  یه ڵک رێگه خه  که  یه هه  وه وه ندی به یوه چۆن په  مه م ئه بۆم تێبگه  قورسه
 ."ن ڕی بکه کانی خۆیانی پێ به ی رۆژه وه بۆ ئه  وه بدۆزنه

  وه که یه نده خه  مدیس به یسی هه که." ها ئومێدێک زۆرم بۆت خواست روه هه" 
 . وتی  مه ئه
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  هات به"   بوارم پێ بده  قه ک ده یه. "  وه اڵمم دایه من وه" ، باش، باشه" 
  ست به م چیرۆکه، ئینجا ده ی پێش ئه که ر ئاخاوتنه سه  وه مێشکمدا بێمه

زانن  ده - ن سانێک زانیتیان بۆ لێره ر که گه  تۆ پێشتر گوتت " قسان کرد، 
رخان  کانی خۆیانی بۆ ته توانن کاته م ده و ده ئه -( بوونیان چیه  ست له به مه)

ی نازانن  وانه ها تۆ گوتت ئه روه هه. ی که ئامانجه  ن به گه ن تاکو ده بکه
. ن به ر ده سه به  وه هزۆر شت  کانی خۆیان به کاته(  بوونیان چیه  ست له به مه)

رج  کانی خۆیانی تێدا خه ی کاته و شتانه هێنجێنم ئه ڵده هه  وه ئه  وه ڵیره
بوونیان   نیاز له)دوای بتوانن   ی به وه ک ناکات به لێکن کۆمه ن، شتگه که ده

 ."ستبهێنن ده به(  چیه
  وه توانم پێشبینی ئه وابزانم ده،  وه نگ بداته زوو ره  که چێ کارکردنه ده وه له" 

 . یسی گوتی که."  یه هه  که ری کۆاڵنه و سه چی له  م که بکه
  و تۆزه ت ئه باره کم کرد سه یه نده من گوتم، و خه" ی،توان ڵێ تۆ ده به" 

تۆ   کردیت که فێری -وز ریایی سه ڵی ده کیسه -  که ڵه کیسهوابزانم،. " ی یه فشه
ر  گه.فیڕۆدا  ی خۆت به وزه  و زۆرێک له بووی کاندا نه پۆله ڵ ئاوازی شه گه له
فیڕۆ   کاتی زۆری بۆ به وا چیتر ئه  وه وێته تێکی تری ئاوهات بۆ رێ بکه رفه ده

 ." یت ناده
  م که که ت ده وه هها سوپاسی ئ روه هه. " یسی وتی که."  زۆر جوانه" 
." نها ناوبرد ته  به ڵ، بری ،کیسه  وز،ت له ریایی سه ڵی ده ی ، کیسه واژه سته ده

 . دڵی خۆمدا وتم  راست، من له  کردی به  وه خۆ ئه
. ژیانی مندا  زنترین کات بوو له مه  وه ستی ئهرا  به" وام بوو  رده یسی به که
شتێکی   کاتێک مرۆڤ به  ی که نانه گمه ده  و ساته کێک بوو  له یه  وه دڵنیایه  به

  به  وه هێنێت، بۆ منیش ئه کارده  به( ئاه)ی  بێت وشه رسام ده جوان و خۆش سه
 (.ئاه)تێیدا بڵێم   یانم بوو کهنترین ساتی ژ گمه ده
 

یت  رخان بکه کاتیان بپ ته  ن که ن رازیت بکه ده وڵ ده ڵک هه ۆژێ خهموو ر هه
زی  کاغه*)  رانه فالیهو   موو نامه و هه بیر له. ی رج بده خه  یان بۆ به و وزه

ر  گه ، ئهبۆت دێت  فتانه و هه  رۆژانه  که  وه ره بکه ( شنه چه مه ی هه نده پڕوپاگه
، ک، کڕین و فرۆشتنێک موو چاالکیه هه  شداری له بێتوو به

ستی خۆت بۆ  ربه وا هیچ کاتێکت بۆ سه یت ئه کانیاندا بکه گوزاریه خزمه
بانی، پیشاندانی   ره فزیۆنیش بخه له ته  ره وه.  نها پۆسته ته  مه ئه.  وه نامێنێته

 هتد ....کان،  شتوگوزاره ی گه کان، جێگه رێستورانته
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  یت که که ده  و شتانه ئه  وه بینیه هبڕۆی کاتێک خۆت د  مانه پێی ئه  ر به گه
 .ی وێت بیکه یانه وان ده ن، یاخود ئه یکه ڵک ده ی خه زۆربه

م رۆژدا بۆ  دووه  ی له وه ریا، دوای ئه نار ده بۆ که وه ڕامه رحاڵ، کاتێک گه هه به
  ر پارچه سه له. بینین  کانم تێر بوون له ڵم دیت چاوه م کیسه جاری دووه

. مدا که ری یادنامه فته ده  نووسین له  ستم کرد به دهنیشتم و م دا که ڕه به
ڵک،  خه و موو ئه هه کان هاتووه  پۆله ، شهژیانمدا،  ستێکم ال دروست بوو له هه

کانت و  کانت و تێبینیه ن کاته ده وڵ ده هه  کات که دروست ده  چاالکی و شتانه
  ست له به مه)دوای   ڕان به هاوکارێک بۆ گه  ک ببنه ن نه ت بۆ خۆیان ببه وزه

 ( بوونمان چیه
  ن به که وام لێده  کانن که ڵک و چاالکی و شته کان خه رۆیشتووه  پۆله شه
و  ، ئه وه رئه به له .لێره  بوونی من چیه  ست له به ی مه وه م له رامی خۆم بگه مه

  مترم به ا، کهکاند هاتووه  پۆله شه  سارمدا له خه  ی به یه زیاده  زۆر و وزه  کاته
 . دا و جاره کان له رۆیشتووه  پۆله شه  ساردا له خه

  مخاته راستی ده  ینی خۆمدا، به زه  له  وه مه که ده  یه و وێنه کاتێک بیر له
  م لێدا، به'وڵ سه'ند  م چه که ی ده بژاره  کبینه یه.  ی جیاجیاوه م روانگه رده به

 ." ک رام و هۆیه چ مه
  و، وه ی ئه که ی چیرۆکه وه نگدانه هۆی ره به.من وتم" چێژ بوو، تام و  زۆر به" 

ک  چ مامۆستاییه  م گه تێده  نوکه" م، وتم  به ر ده سه م به کانی رۆژانه چۆن کاته
 ." ریا وزی ده ڵی سه ستی کیسه ر ده سه کرایت له

 
. دشتم کر که نان خواردنه  وابزانم له" وتی . راسا  که ر مێزه سه یسی له که

ختێ  یت و دوای نه واو بکه ت ته که هێڵم تا  نان خواردنه جێت نه بۆچی من به
 ." رێ گوزه چۆن ده  الت بزانم الی تۆوه  وه ڕێمه گه تر ده

بۆ زێکت  کاغه  پارچه و  هم ڵه و قه توانم ئه ده ،ی بڕۆی وه پێش ئه یسی، که" 
 " ربگرم ؟ رز لێ وه قه  ک به یه ماوه

 
کیشی  یه ڕه و الپه  وه ی کرده رسینه به  ی له که پێنوسه" ، وه نیاییهڕی دڵ وپه به" 
نووسی،  ری تێدا ده داواکانی موشته  ستی، که ی ده که بچوکه  رتوکه په  له

 .دانا  که ر مێزه سه ردووکیانی له و هه  وه لێکرده
 . یشتی گوت و رۆ مه ئه  وه چاوداگرتنێکه  به." ن که رسامت ده کان سه اڵمه وه" 
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  خته و پێش وه اڵم ئه به پرسیار کردن، به  وه ستم کرده ده.." زانیت؟ چۆن ده" 
 .  که ی رێ بوو بۆ الی ژووری خواردن دروستکردنه نیوه  له
 

 .م ڵه قه ره ندێ سه نوسینی هه  به ستم کرد ده
بیست و پێنچ ...  فتا و پێنچ ساڵ ن بۆ حه مه ته  ڕوانی کردن له تێکڕای چاوه

م پێ  نامه  فته ش رۆژی هه شه... واوکرد  م ته یمانگه ن بووم کاتێک پهسااڵ
فیڕۆ   به  قه رۆژی بیست ده...  ر ببه به خه عات به سه  شانزه  رۆژانه... بگات 

 ... کاندا  ڵ نامه گه له  بده
. م ی بکه که اڵمه وه  ڕ به متوانی باوه واو کرد، نه کانم ته وه موو لێدانه کاتێ هه

 .وت اڵمم چنگ که مان وه ، هه وه مدیسان لێکم دانه هه
.  وه کانه هاتووه  پۆله ی کارکردی شه باره له ناکات  یسی گاڵته ئینجا زانیم که

فتا و پێنچ ساڵی،  نی حه مه تاکو ته  واو کردووه م ته یمانگه ی په وه و کاته له
و   ی نامه وه و خوێندنه  وه دیار کردنه  بهک  ی بیست خوله ر رۆژه هه
کۆتایی   له ، کردووه رگیز تێبینیم نه هه  که  وه ره یرکردنی فالیه سه

  ژیانم به  ق له به دا من ساڵێکی ره یه و ماوه وت له رکه دا بۆم ده که وه لێکدانه
 .ڕوات ده  وه پڕوپوچانه  زه و کاغه دیار ئه
نجا و  په  که  یه بۆی هه. راست بوو. م بێت که وه یری لێکدانه م جار سه بۆ سێیه

وا ساڵێکیان  بێت، ئه خۆم نه  ر ئاگام له گه ، ئه یمانگه سێ ساڵ دوای ژیانی په
 .کوژم ده  وه ره یرکردنی فالیه سه  نها به ته  به
 
  نده وه اڵم ئه ، به ڕابۆوه گه  که ژووری خواردنگه  یسی بوو له که" رت؟ به خه"  

  کرد تا هاته هاتنی نه  ستم به هه  وه نه مه و حساباتی ته ناو ئه  چوو بوومه
 .مم رده به
تێدا،   وهرم سوڕما سه. "  وه اڵمم دایه من وه" یسی، ی که که تۆ راست ده" 
و  ره و به  وه رسوڕمانیشه پشت سه  ته ڵی داومه هه   یه وه م لێکدانه ت ئه نانه ته

  گریسانه نه  ره یهو فال  و  نامه نها ئه زانی ته ده. کاندنی مێشک بردوومی راته
 "؟.ن بۆ خۆیان به ژیانم ده  ق له به ساڵێکی ره

 ." ، جۆن گریس نیه ک نه یه موو نامه هه" کی کرد،  یه نده یسی خه که
  که له سه شدا مه وه ڵ ئه گه له.  هایه اڵم بۆ من وه ، به زانم وایه ده" منیش گوتم، 

بێ چ ماتریاڵێکی تر  تووم دهدانیش  ی لێره نده وه ئه. کان نین نها نامه ته
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لێ داگیر ی ترم  کاتی تر و وزه  ر رۆژه کان، هه هاتووه  پۆله شه  بێته ده
 ."کات ده
ر  هه. " یسی گوتی که."  وه یته توانێ وات لێ بکات بیر بکه ده  یه ماتریاڵ هه" 
ریاییدا وای لێ کردم تێ  وزی ده ڵی سه ڵ کیسه گه کانم له ک چۆن کاته وه

جێیهێشتم و چوو بۆ الی  و به  وه کی کرده یه نده خه  وه دیسانه." مرابمێن
 . وه که خانه ری قاوه وسه کانی ئه سه که

 
 
 
 
 

 ~  یانزه
 
 

  که کانی تری بان مێزه موو شته ک هه ، وه که خواردنی شلکێنه  ستم کرد به ده
و  گفتوگۆ پرسیار و  خوارد بیرم له ی نانم ده ساتانه  له. زۆر خۆش بوو

 .  وه کرده یسی و مایک ده کانی که قسه
ریایی  ڵی ده کیسه  ی؟ له ر بزانی تۆ بۆ لێره ی گه که ی؟ چ ده تۆ بۆ لێره

هی   له  قێیانه ته مه م پرسیار و ده توانی چی فێر بێت؟ ئه ده  وه وزه سه
 .ناچێ  خانه ک قاوه شوێنێکی وه

م و لێی  که ر مێزه سه  تهریکی خواردنی میوه بووم مایک ها ی خه مه و ده له
 دانیشت، گوتی، 

 "؟ مان چۆنه که خواردنه" 
وتی باشترت لێ  سکه توانی ده تۆ ده  مه شوێنێکه ئه.  ته زه له  تا بڵێی به" 
 ."وه یته ختێک یا سامانێکی باشتر بکه به  شێ بیر له وێت، ده ست بکه ده
 ر وتم، سه که یش یهمن. مایک گوتی."  یه سامانی خۆمم هه  خته من پێشوه" 
  له  اڵم تازه خۆم، به  کم کرد به یه ڵوێسته هه" ؟...ی که کار ده  ی بۆ لێره ئه" 
.  گرنگ نیه  م شوێنه ئه  که  نیه  وه ستم له به مایک، مه  ببوره. " رچوو رمم ده ده
 ؟. ستم چیه به راستی نازانم مه  به.... نها ستم ته به مه... 
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دوای ."  م لێکراوه و پرسیاره زۆر جاران ئه. " یک گوتیما." رێ ده گوێ مه" 
چێ بۆ  کابرای بزنسمان ده  ت بیستووه که ته و حیکایه ئه. جۆن" ختێک  نه

 "ناسێ؟ وێ ماسیگرێک ده ک و له یه پشوودان بپ جێگه
 ." بووه خێر گوێم لێ نه نه" 
و  ندی به یوه په  مه ئه. چیرۆکێکی باناوبانگ بوو  مه ری دوو سێ ساڵ ئه به" 

 ."منت گوت  به  وه ڕ سامانه مه نابت له جه  که  یه هه  وه یه قده
 .  وه اڵمم دایه من وه" رموو، ڵێ فه به" 

کابرای بزنسمان رۆیشت بۆ پشوودان تا دوور "  ستی پێکرد،  مایک ده
خۆی   یوست وچانێک به کورتی ده  کانی، به رقاڵیه موو سه هه  له  وه وێته بکه

ر  سه  ری کرد و دڵی چووه فه کی زۆر دوور سه یه بۆ جێگه. ژیان  لهبدات 
ک،  ر یه سه ند رۆژێک له بۆ چه.  وه سێته مێک بحه وێ که گوندێک و بڕیاریدا له

  به  ر ماسیگرێک که سه  چاوی چووه. کرد ی ده ڵکه و خه ماشای ژیانی ئه ته
ریب  غه  الوه ی به مه ئه. ێتختیارتر ب وانی تر به هموو ئه  سیمایدا دیار بوو له

موو رۆژێ  م هه ئه  و پرسیاری لێکرد که  وه کابرای ماسیگر نزیک بۆیه  بوو، له
 . چی کردووه

یانی  و نانی به  ستاوه و هه خه  موو رۆژێ له هه:  وه اڵمی دایه وه  کابراکه
و   نهبۆ قوتابخا  کانی چوونه ، پاشان منداڵه ڵ ماڵ و منداڵیدا خواردووه گه له
 . کێشان بووه ریکی وێنه شی خه که بۆ ماسی گرتن و خێزانه  میش چووه ئه
ی  هو ماڵه می ژه  هش و به  ماسی بووه ریکی راوه ند کاتژمێرێک خه بۆ چه  رۆژانه 

و دواتر،   نانی نیويرۆ خواردووه.  وێکی شکانووه رخه ، و  سه وه ته لێهێناوه
ی  نده وه ، تا ئه که راغ ئاوه الی قه  بۆ  یاسهبۆ پ  ڵ ژن و منداڵدا، چوونه گه له

و   م پیاسه ده  ی به که کردن بوونه، خۆی و ژنه  له رکی مه کانیان خه منداڵه
 . ماشای خۆرئاوابوونیان کردووه ته  وه کتریه دواندنی یه

  مه موو رۆژێ ئه تۆ هه' ڵێ  پێی ده  وه واق وڕمانێکه  کابرای بزنسمان به
دێ  هنه' ڵێت  ها ده روه هه' . کان ی رۆژه زۆربه' ڵێت  ویش ده ئه' ی؟  که ده
 '.  کانی رۆژانی ژیانمانه ی کاته زۆربه  وه اڵم ئه ین به که ت شتی تریش ده ڕه که

توانی ماسی بگریت؟  موو رۆژێکیش ده ی هه ئه'   وه پرسێته لێێ ده  که بزنسمانه
  که زنسمانهب' . ریادا زۆر زۆرن هناو د  ماسی له. ڵی به' ڵێت  ده  که ماسیگره' 

پێویست ماسی   توانی زیاد له ده' ام بوو، پێی گوت  رده کانی به پرسیاره  له
  کوه یه نده خه  که به ماسیگره' یگریت؟  ده  ی خۆت رۆژانه یه و رێژه بگری له

ت زیادم  ڕه زۆر که.  وه دڵنیاییه  ئا به' ی کرد و گوتی  که ماشای بزنسمانه ته
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  نده من ماسیم چه  دیوته. که ناو ئاوه  وه ته اڵم کردوونه ره اڵم به توون بهگر
 '. وێت خۆش ده

بۆ   رۆژانه  باشه'   وه قسان کرده  ستی به ده  وه که جدیه  کابرای بزنسمان به
ست  کی زۆرت ده یه م پاره و ده توانی، ئه ی ده که ماسی زۆر ناگری مادامه

  تی ماسی گرتنت به مێکی تایبه له توانی به مدا ده ی کهک یه ماوه  له. وێت که ده
سیانیش و ئینجا   م، بگره له دوو به  ی به توانی بیکه بێت، دوایی ده خۆت هه

ند  چه  له. موو رۆژێ ماسی زۆرت بۆ بگرن تا هه  کرێ بگره  ماسیگری باش به
تن ماسی فرۆش  ت به کی بازرگانی تایبه یه توانی نوسینگه ساڵێکدا ده

ی  وه م توانای کردنه و ده توانم پێت بڵێم ئه ده  ناو شاردا، بگره  له  وه یته بکه
 ' .بێت ت دهیشکی جیهانی ماسی فرۆشتن کۆمپانیایه

م  من بۆ ئه  هباش' ڵێت  کات و ده ماشای ده ته  وه نینێکه پێکه  کابرای ماسیگر به
  کی فره یه توانی پاره تۆ ده.  بۆ پاره' ڵێت  ده  که بزنسمانه' .م بکه  موو شته هه

کا و  ده  نده ر خه هه  کابرای ماسیگره' . نشین به و ئینجا خانه  وه یته کۆ بکه
پێم وابێ ' ڵێت  بزنسمان ده' نشین بووم؟  م کاتێ خانه ی چی بکه ئه 'ڵێت  ده
توانم نانی  عنی ده یه' ڵێت  کابرای ماسیگر ده' .وێت ته ر شتێک تۆ ده هه
م  ئهکات  ست ده هه  کابرای بزنسمان' ڵ ماڵ و منداڵدا بخۆم؟  گه لهیانیش  به

  که ماسیگره' . بێ گومان' ڵێت  ر ده اڵم هه به، زه مێک ناحه و که بۆ ئه  ئاخاوتنه
 ش رۆژانه توانم عنی ده یه،  ماسیه راوه  زم به من حه  باشه'   وه ڵێته مدیس ده هه

کابرای بزنسمان ' .یڵێیت تۆ ئێستا ده  ی که یه زیاده  و رێژه به بگرمر ماسی هه
وام  رده ر به ماسی خۆت هه  راوه  توانی له ڵێ ده به' ڵێت  ده  وه که خاویه  به

ک  م ماسی زۆر نامێنن وه و ده ئه  ی دڵنیانیم چونکه که اڵم بۆ رێژه بیت، به
 ' .ئێستا

ک  ر وه ۆم ههخکانی  من کاته  واباشتر نیه  واته که' ڵێت  کابرای ماسیگر ده
م، ئێواران  که ماسی ده  مێکی خێزان راوه ژه  شه به. م هربب سه جاری جاران به

ی خۆیان  له کانیش با مه ین و منداڵه که ی لێوار ئاو ده مدا پیاسه که ڵ ژنه گه له
م  و ده تا ئه. توێت ی تۆ ده وه ئه. با بۆ نا' ڵێت  ده  که بزنسمانه' ؟ ن بکه

 ' .بن ده  وره کانیشت گه منداڵه
یرێکی کابرای بزنسمانی کرد و  سه  وه که یه نده خه  به  کابرای ماسیگره

کی هێمن و خۆش  ڵدا کرد و ئومێدی خواست پشوویه گه رمی له کی گه یه وقه ته
 "' .رێت ر به سه به
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 کی منی کرد و گوتی، ماشایه تواو کرد و ته ی ته که مایک چیرۆکه
 " ؟.، جۆن وه یته هک تۆ چۆن بیری لێ ده"  

کی زۆر  یه ماوه. بم  ڵ کابرای بزنسمانکه گه چێ، من زۆرتر له ده  وه له" 
نشین  بێت و خۆم خانه کی زۆرم ده یه ی پاره نده وه م تا ئه که ستی کارده خه به
 ." م که ده
. مایک وتی." بوو ئی تۆم هه مان ره گوێم لێ بوو هه  مجار که که منیش یه" 

 وام بوو، وتی هرد ئینجا به
  ئاینده  بوو له  و کاته ئه نشین خانه .قڵی خۆم ر عه سه  وه اڵم دوایی هاتمه به" 

ی  وه بووم له ئازاد ده.  بمکردایه  ی بمویستایه وه ئه  بوایه م هه ر کاتێک پاره گه
رج  خه  ر رۆژه ، و هه زم پێیه خۆم حه  م که دا بکه کانه و چاالکیه شداری له به
 . بهێنم ستی ده  وێ به مه ی ده وه پێناو ئه  م له که ده

  ی که ڕه و باوه ئه  یشتمه ئیش کردن، گه  کیان، دوای رۆژێکی بێزار له یه ئێواره
ی  گیرۆده  یشتم که ڵ رۆیشتنی کاتدا تێگه گه له. بێ بێ هه کی باشتر ده یه رێگه

ر سانا بوو، زۆ. بێ چۆن بیت ندێ شت ده ی هه وه یی بووم له ندێ شپرزه هه
ر  شدا هه وه ڵ ئه گه یی بوو بووم، له توشی شپرزه  ش بوو که شتێکی شێتانه

 ." گیرۆدی بووم
" ریکی خواردنی خۆم بووم،  ر خه وام بوو منیش هه رده کانی به قسه  مایک له

موو  هه.  وێ بیکه چت ده  تێکه رفه بۆخۆی ده  ر رۆژه هه  ی که وه حاڵی بووم له
  نابت له جه  ی که اڵمه و وه ستهێنانی ئه ده بۆ به  یه م هه وه ی ئهت رفه رۆژێ ده

  له  نیه  وه پێویستم به.  کانت لێ گیر کردووه دیده  که پشتی خۆراکنامه
 ." بم ده' نشین خانه'ڕوانیدا بم تاکو  چاوه

ی چۆن  وه رسام بووم له ک سه قیجه.  وه ستم دانا و پاڵم لێدایه ی ده که چنگاڵه
 .زۆر ئاسانه  وه ئه" ی کۆتایی پێ هێنا، وتم،  که ئاسانی ئاخاوتنه  به ئاوا

 ." ی ناکات سێک پیاده موو که بۆ هه  سانایه  نده وه ئه  که  باشه
  وه تۆ ئه. بتوانم بدوێم  وه موانه ناوی هه  ناچێ من به  وه له" مایک گوتی، 

  "ی، جۆن؟ وێ بیکه ته ده  ی که که ده
هیوا بووم   به. دا بڕوات یه و ئاراسته کرد به ده نه  گفتوگۆکه  م له وه ڕێی ئه چاوه 

ک  یه بۆ چرکه. نها گوێ بگرم کانی و منیش ته قسه  وام بێت له رده مایک به
 . وه ی کرده که پرسیاره  بیرم له

 "نا،. خێر نه" 
 . وه مایک گوتیه" بۆ نا ؟ "  
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ڕێم  رگیز چاوه هه  یار و گفتوگۆ کهپرس  ڕی ئاسانترین ئاست بوو له وپه ئه  وه ئه
 وم،  کرد تێی بکه ده نه
مزانی چ  نه  یمانگه په  کاتێک چوومه. راستی پێت بڵێم، من دڵنیا نیم  به" 

تێک بخوێنم  بچم بابه  ی  ڕه و باوه ئه  یشتمه کۆتاییدا، گه  له. تێک بخوێنم بابه
ئو  ه  نام بچمه ده وهڵکیش پاڵیان پێ کرد و خه زم پێی ده خۆم تۆزێک حه  که

ئاسانی   واوکردنی خوێندن کار به وتیان دوای ته  چونکه  وه بواره
  ستم کرد به واو بوو ده ته  کاتێک قوتابخانه. دا و بواره وێت له که ستده ده

بوو چۆن  وه ویش ئه کرد ئه ئیشم ده  وه ک روانگه یه  له  کبینه کارکردن، یه
بوو  وه ئه. ی باش بێت که م پاره کارێک بکهیان   وه مه ی زۆر کۆبکه پاره
سێکی  که  کان بووم به جۆره  جۆرێک له  و به  وه ختم کۆکرده کی نه یه پاره

 .دا و بواره یی له نموونه
. وه کردبێته  و پرسیاره ند بیرم له ند چه ر دڵنیا نیم ئایا تا چه اڵم هه به
 ." و مشه ها ئهن ر ته گه مه( راکێشاو  که ستم بۆ خۆراکنامه ده)

و نازانرێت   ک وایه ک شۆخیه وه  وه م پێدا، ئه ک پێشتر ئاماژه وه" مایک دوا، 
 ." وه کانیانه جیاوازیه  کان، بێگومان به سه الی که  گاته چۆن ده

 .من وتم" ، یه راستی شێتانه  به  وه مه ئه" 
 .مایک وتی" ؟ ستت چیه به مه" 
کاتێکی   بۆچی ئێمه .ین که ده  وه باره یان له قسه  که  یه م شته ستم له به مه" 

بری   ین، له وێ بیکه ر بمانه کاری شتێکدا  گه ئاماده  ین له فیڕۆ بده به  فره
 ." .ین وێت بیکه مانه ده  ئێسته  ین که بکه  وه با ئه  مه ئه
کی زیاترت پێ بکات  توانێ کۆمه هد  سێک ببینی که که  یه وانه تۆ له  پێم وایه" 

ستاو رۆیشت  هخت بداتێ، مایک وای وت و ه بایه  ی به ندێ  فکره ی هه وه بۆ ئه
توانی  مده نه. ئاخاوت کانی تردا ده ریه ڵ مشته گه لهیسی  که ی و مێزه بۆ الی ئه

ند  ی چه ماوه  اڵم له ن، به که قسان ده  وه ڕ چیه مه گوێم لێیان بێت له
و  ره به اننگاوی هه ڵ مایک گه له رپێ و سه  ستایه هه  وانه سێک له دا که هی چرکه

 .ڵهێنا رووی من هه
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  ~  دوانزه

  
 

هاتبوو   ی که و ژنه ، مایک ناساندمی به که الی مێزه  یشتنه کاتێک گه
 . ڵیدا گه له
یرێکی   هس."  یه(ئاننا)ناوی  پێ بناسێنم،مت  م هاوڕێیه م ئه که ز ده جۆن، حه" 
 شی کرد و گوتی،' ئاننا ' 
 ."ئێره  وێتی بێته م شه که یه  مه ئه. ه' جۆن'  مه ئاننا، ئه" 

 . وه که یه مان کرد به وقه کی کرد و ته یه نده ئاننا خه
ی  که پێ ناساندنه  له" وام بووم و گوتم،  رده من به" بینینت،  خۆشحاڵم به" 

 ."خۆن ده  انی ئێواران لێرهڕێزتان  زۆرجار ن به  مایک دا دیاره
" وام بوو  رده و به  وه اڵمی دایه ئاننا وه" ی راستی بێت جار نا جارێک، وه ئه" 
 ." تی زۆرجار روحت پێویستی پێیه  ی که و جێگایانه له  کێه یه  مه ئه
 . من وتم." م که ده  وه واوی درک به ته  به  ریکه من واخه" 
 
  وه و باباته کێک له ی یه باره  ۆن گفتوگۆمان لهئاننا، من و ج" مایک گوتی،  

سێک  کا را و بۆچوونی که ، وابزانم پێویست ده بۆیه.  یه الی تۆ چێژی هه  که
 ." ک تۆی تێدا بێت زای وه شاره

و  س من دڵنیا نیم له ، به زۆر چاکه" نین و گوتی،  پێکه  ستی کرد به ئاننا ده
نی راوبۆچوونی کورت  اڵم من هرگیز خاوه بهت پێدا،  ی ئاماژه زایی بوونه شاره

  وه ڕ چییه مه له" وام بوو  رده ردووکمانی کرد و به یرێکی هه سه." بینانه نیم
 " دوان؟ ده

فیڕۆ  به  کاتێکی فره  بۆچی ئێمه  ،ی کرد وه ، پسیاری ئهجۆن" مایک گوتی، 
  وه با ئه  مه ی ئهبر  ین، له وێ بیکه ر بمانه کاری شتێکدا  گه ئاماده  ین له بده
  .ین وێت بیکه مانه ده  ئێسته  ین که بکه

  ئاننا به" تی زم پێیه ی حه چێژانه به  ته و بابه له  کێکه یه  وه ئاه، ئه" 
 .ی گوت هم ئه  وه نینه پێکه

گوێ،   یشته گه ی ده که نگه ئاسانی ده  هات و به ی ده که نینه ی پێکه ئاننا، تریقه
 دانیشتنی کرد و گوتم،   زم به ر حه کسه یه
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دیدی تۆ بێت،   م گوێم له که ز ده حه. ر دانیشی بم گه ئه  ئاننا، ئاسوده" 
 ."ر سه  ریته ڵدا به گه کاتمان له  ر خواسته گه ها تۆش مایک ، ئه روه هه
دا دروست  که خڕه  وری مێزه ده  کی خڕمان به یه ردووکیان و من، بازنه هه  به

 مایک بێژای ، . کرد
  ی ئانناوه باره  ندێ شت له کرێ هه ست پێ بکات، ده ی ئاننا ده وه پێشئه" 

ر  سه  ی بازاڕداری له باشترین قوتابخانه  ی له رزترین پله ئاننا، به. بزانی
  لهکێک  یهیاندنی جیهانیدا  بواری راگه  ها له روه هه . یه ئاستی جیهاندا هه

 ."ندان ساڵ بۆ چهیدا  که رێتیه هب ڕیوه به  له  بووه بااڵکانی هه  جێگه
 ." شکۆیه  شتێکی زۆر به  وه ئه" من وتم، " واو،"  

  وه ئه. " وتی  وه که یه نده خه  مدیس به ئاننا هه" ش نا، یه ندازه و ئه نا، به" 
جێی خۆی   که ر کورسیه سه ئاننا زیاتر له."  ز گرنگه ر کاغه سه نها له ته

کانت  ی، گۆڤاره که کان ده فزیۆنه له یری ته هد س جۆن، ئایا قه. " خۆشکرد
 " گریت؟ رادیۆکان ده  ، یان گوێ له وه خوێنیته ده
 و بێژای،  وه رگرتمه ه ی لێ وه که ئاننا قسه .وتم نم" بۆ؟. ندێ جار هه" 
فیڕۆ  به  کاتێکی فره  بۆچی ئێمه:    که پرسیاره ت بۆ که اڵمه وه  شێک له به" 

  وه با ئه  مه بری ئه  ین، له وێ بیکه ر بمانه اری شتێکدا  گهک ئاماده  لهین  بده
  خرێته ده  رۆژانه  یامێکه په  مه ئه .ین وێت بیکه مانه ده  ئێسته  ین که بکه
  ر چاپوکانه گه زانن ئه ده  وه ئه  مێکه کان ده ێنراوه بینی، راگه ده. ممان رده به
دی  به ... کانیان ی ترسه وه دنهوان ره  ی، بۆ نمونه ڵک بده ئامانجی خه  له

ر تۆ  گه ئه .ن ندێ شت بکه ی هه وه ن له ده وا هانیان ده کانیان، ئه زه هێنانی حه
وا  کانیان ئه زووه ی ترس و سام یان ئاره باره ریان له سه ی له توانی کار بکه ده

تگوزاری  ندێ بواری خزمه بکڕن یاخود هه  و شتانه ڵێیت بچن ئه پێیان ده
 ." کاربهێنن به
 . من بێژام." یتێ کم بده یه توانی نمونه ده" 
ک  یه نده ڕۆکی پڕوپاگه ، ناوه تبیستووه نهیان   تدیوه نهئایا هیچ کات .  باشه" 

ختیار نیت  تۆ بۆچی به ی وه ئه ر سه تێک له ی بابه وه چڕکردنه  بریتی بێت له
م  ر ئه گه ئه'   لێ بووه ت گوێ یامانه م په ندێ له ترسیت؟ یاخود هه یان بۆ ده

 " ' ؟بێت وا ژیانت باشتر ده بکڕیت ئه  مه رهه به
 .من وتم"  اڵم پێم وایه دڵنیانیم، به" 
ی  زۆربه. " ئاننا گوتی" ڵێن، ده  زایانه کی شاره یه شێوه  به  وه گشتی ئه  به" 

ت کانیان زۆر دروس اڵندنه رناچێ و خه ی  کۆمپانیاکان راست ده کان قسه جاره
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ڵێ  کۆمه  ی، یان، ببینی به که یری چی ده کاتێک تۆ بزانیت سه.  نیه
ی رازیت  وه بۆ ئه  یه وه ئه  که یامه په  ست له دراوی، مبه  ئابڵۆقه  نده پڕوپاگه

  کانت دێنه ئاواته  وه ته تایبه  مه رهه م به ی ئه رێگه  ن و پێت بڵێن تۆ له بکه
  م ئایس کریمه ر ئه گه....  مانای ژیانه  ینهم ماش ، لێخوڕینی ئه بۆ نموونه. دی

بێ  ت هه ڵماسه م ئه ر ئه گه ئه... گۆڕێ ختیاری ده و به ره وا ژیان به بخۆی ئه
 . بێ ییت هه توانی ئاسووده وا ده ئه
ند  چه. ، با شتێکی گرنگت پێ بڵێم(وام بوو رده ئاننا به)ها،  روه هه

ی رازی  وه بێت له کارکردنیان زیاتر ده  نده وه ن ئه تر کار بکه  زایانه شاره
ڵکو  یت به دیاری بکه  که مه رهه ک تۆ خۆت به نه.  وه وێته که ڵکی لێده بوونی خه

  ی، و به زانیت کامیان دیاری بکه ر تۆ نه بژیرن گه ڵده وان بۆت هه ئه
   ."وا هیچ رنا ئه گه ، ئهدی  کانت دێنه ڵێن ئاوها ئاواته پێت ده  وه سووربوونه

 
ڵێی هیچ  ڵک ده خه  ئاننا، تۆ به  باشه. " کم کرد ماشایه ته  وه که القرتێیه  به

 "ها نیه؟ ئێکی ره ره  وه کانیش؟ ئه ته تایبه  ت شته نانه کڕن، ته شتێک مه
 

بێ  سێک ده ر که ، هه گه لێم تێ مه  ڵه هه  به. " ئاننا گوتی." خێر ئۆو، نه" 
کان و  چن بۆ مۆڵه کڕن، مه مه  یاره سه  هڵکین من ناڵێم خه. بچێ شت بکڕێت

 .خۆن ئایس کریم مه
  ین له فیڕۆ بده به  کاتێکی فره  بۆچی ئێمه: )بوو   وه تۆ پرسیارت ئه

  ین که بکه  وه با ئه  مه بری ئه  ین، له وێ بیکه ر بمانه کاری شتێکدا  گه ئاماده
  ر ئاگامان له گه ئه  یه مه ئه  که اڵمه وه  شێک له به(. ین وێت بیکه مانه ده  ئێسته

  مووی بهێنینه هه  که موو شتێک بکڕین و بازاڕه بێ هه وا ده ئه. ،بێت خۆمان نه
ختیاری و ئامانجی مرۆڤ  به  ڕ که باوه  نه که ده  وه وان ئه ئه  چونکه  وه ماڵه

ی  ر رۆژه ش مانای کڕینی هه وه کانیان بکڕێ، ئه شته  که  یه وه ئه
بارێکی   ینه خۆمان بخه  بێ که ده  وه ئه  م دۆخه ئاکامی ئه. یانکان که شتومه

  ئێمه  که  یه وه ش ئه مه ری، ئه سه وام بین له رده ر به بێ هه ده  که  هاوه ماڵی وه
 ." ین وێت بیکه نامانه

 .من وتم." م واوی تێبگه ته  راست ناتوانم به  به" 
م  ئه  که  رچاو بگره به له  وه ئه. " ئاننا وتی" مێ، کی گشتیت بده یه با نمونه" 

  که  وه کاته روون ده  وه اڵم ئه سێکدا دابین نابێ، به موو که ر هه سه به  یه نمونه
 . ین که قسان ده  وه ی چیه باره له  ئێمه
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چووین،  کان ده نده و رووی پڕوپاگه ره لێشاو به  به  نی الوی دا، ئێمه مه ته  له
م  رێی ئه  کانتان له ونه خه  ناردین که ڵ خۆیدا بۆ ده گه ی له وه ی ئه راسپارده

  ین؟ خۆڕسکیانه چی بکه  واته که .ر بیکڕن گه دی دیت به  وه ی ئێمه شتانه
  که یاندنه ی راگه و هیوایه کڕی به ندێ ماتریاڵمان ده چووین هه ش ده ئێمه

 . راست بکات
بۆ . وێت ی ده پاره  تانهو ش کڕینی ئه( ئاننا گوتی)،  یه مه ئه  ملمالنێکه

دڵی   کان به ئیشه  یه وانه له. یدا بکرێ بێ کار په ش ده و گرفته ری ئه سه چاره
دا  و رۆژانه ی له عاتی ژیانانه و سه کردوومانن، ئه  بووبن که خۆمان نه

ی  بێ پاره ده  ین چونکه بوو کار بکه اڵم ده ر رۆی، به ده هه  رفمان کردن به سه
م  ڵێین ئه خۆمان ده  به  ئێمه. کڕیومانن  وێ که ان چنگ بکهم و شتانه ئه

و  سپی کردین به چه ی ه(تر)و  ئه ین، که و دواتر کارێکی تر ده  کاتیه  کارکردنه
راست   ی به وه ، راستی ئه وه خستینه دووری ده  که مانای راستییه  له  ی که کاته

 .ین مانویست چ کارێک بکه ده
  نده چه  و بۆیه  ی خۆمان نیه ز و ئیراده حه  به  که کاره  که  هدای وه له  که گرفته

ز و  دیهێنانی حه به  له  وه ویته که دوور ده  نده وه وام بیت ئه رده به  و کاره  له
  و رۆژه ڕیی ئه س چاوه ندان که ری خۆمان چه وروبه ده  ر له هه. کانت ئامانجه

وێت  یانه ی ده و شتانه دوای ئه  هون نشین بن و ئینجا بکه ن تا خانه که ده
 ی وانه لهن  داون هیچ شتێک بکه ودای پێ نه یان مه که کاره  ن چونکه بیانکه

  . دڵیان بووه  خۆیان به
  ی کات که فسانه رچاوی ئه به  هێنانه  ستمان کرد به ده  ک، ئێمه یه پێش ماوه

کانمان  با کاته  وه بری ئه  وا له ین، ئه وێت ئیشێک بکه مانه ر نه دا گه ئاینده  له
ی  وه نگ کردنه مان کاتدا، بۆ هاوسه هه  له. ین ئێستادا بیکه  کاربهێنین له  به
ندێ  چین هه ، دهین فیڕۆ بده  کانمان به وێت کاته نامانه  ئێمه  تێک که قیقه حه

کان راست  یاندنه ی راگه نده یامی پڕوپاگه ی په وه ئومێدی ئه  کڕین، به شت ده
بۆ   کانمان ڵ خۆیاندا ئاواته گه و شتانه له خوازین ئه هیوا ده  ئێمه. رچێ ده
 . وێت ستمان ناکه ی ئاساییدا ده کاری رۆژانه  له  دی بهێنن که به
کاتی   ین له بێ زیاتر کار بکه شت زۆر بکڕین ده  نده رچه هه  وه داخه  به

ی  وه کاته  له. ناکاتش  به  که ئاساییه  عات کاره سه  زیاتری خۆمان، چونکه
رج  خه  کانمانی بۆ به کاته  وه دڵه  تا به  دڵی خۆمان نیه  مان به که کاره  ئێمه

کاری ئاوهادا مانای زۆرتر   فیڕۆدانی کاتی زۆرتر له  به  ین چونکه کردن بده
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بوو بمان  ده  ی که و شتانه کان، له ئامانجه  یشتن به گه  بێ هیوایی له
 ". کردنایه

  
." ندێ شت واتای کڕینی زیاتری هه  و شتانه ئه" کانم بڕی و گوتم،  قسهمن  

کان چۆن  شته  وابزانم دیاره" وام بووم  رده کی خێرا به یه ڵوێسته دوای هه
 ."تیڤی بێت کی پۆزه یه وره ناچێ ده وه له. ڕوا ده
  یه وه نجامی کۆتایی ئه ئه"   وه اڵمی دایه ئاننا وه" تیڤ بێت یان نا، پۆزه" 

' ناتوانێ   ن که که ن، شتێک ده که کی دوور و درێژ کارده یه ڵک بۆ دوره خه
 . لمێنێ بسه'  چیه  بوونیان لێره  ست له به مه
ن و  که هیوای رۆژێک بێت و کارنه  به  ئاینده  ته مان کاتدا، چاویان بڕیوه هه له

 " .ن بیکه  زیان بووه حه  مێژه  له  ن که بکه  و شتابه ئینجا ئه
" پێم گوت، . من وتم" ، کردبۆوه شتی ئاوها نه  رگیز بیرم له واو،  پێشتر هه" 

 " یڵێی دڵنیای لێی؟ ی تۆ ده موو شتانه و هه ئهئاننا، 
 ، گوتیردووکاین قاقایان لێدا، ئاننا  ئاننا و مایک هه

زی  ز و ماغه م کاغه س ناکه بۆ که  وه رگیز پێشنیاری ئه جۆن، من هه "
بیانبینی   وه ک ئه بێ وه ن، تۆ ده ماشا بکه نرخ ته  ک شتێکی به وه  دهن پڕوپاگه

 .سانایی قبوڵت بێت  تۆ به  ر شتێکیش من گوتومه م هه زناکه حه. ن هه  که
چۆن   که  کردووه  وه وه ی ئه باره تان له قسه  ئێوه  یسی باسی کرد که که
ڕان  ین بۆ گه ن فراوان بکهکانی خۆما وڵه هه  یه مان هه وه موومان چانسی ئه هه
شداری  به. ین گه مانای بوونی خۆمان تێده  له  کاندا، ئاوها ئێمه دوای شته  به

خۆ گوێت لێ .  سێکی تره ر که ک را و بۆچوونی هه وهنها  دا ته کردنی من لێره
  ی و بزانه ری بکه وروبه یری جیهان و ده توانی سه تۆ ده. بوو من چیم گوت

 ."  ی یان هیچی راست نیهندێکی، گشت هه
  کی نوێ  بیر له یه رێگه  به  ی وای لێکردم که وه ری ئه منسۆگه  ڵی، به به" 

  ی ئێسته یه و نمونه ئاننا پێم بڵێ ئه. " من وام گوت."  وه مه ڵێ شت بکه کۆمه
 " ڕیوی ؟ ، ئایا خۆت پیایدا تێپه وه هێناته

 
م بۆ  نینه م پێکه ئه  ،  وه دڵنیاییه  به" تی خۆی،  ک عاده ر وه نی هه ئاننا، پێکه

راستی ناشاد بووم و   به. بوو نه  گاڵته  م  به وده اڵم ئه ، بهبوو  و کاته ئه
. م تی بێزاری خۆم بکه توانی کۆنترۆڵی حاڵه مده کرد، نه ستم پێده هه  میشه هه
م و  دا که وڵم ده کرد، هه ندان کاتژمێری زۆر کارم ده موو رۆژێ چه هه
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  وه شته  ریک کردن به خه  تاڵیدا به ستبه کانی ده کاته  کانی خۆم له وڕیهک
 . ژیان  بوو له  وه ترین نزیک بوونه ژیرانه  وه هزری مندا ئه  له.  وه مه پڕبکه

  ی به وه نی ئه وت شایه خۆمم ده  ، بهکرد رۆژانی پشووش کارم ده
  کرد به ریک ده بوو خۆم خه هم، جاری واه ریکت بکه خه  وه کی تره یه سته ره که

.  ندێ شتی ناوماڵی تازه ، یان، هه وه خه کترۆنی بێ بایه له ئامێرێکی ئه
ن کاتم بۆ دروست  گمه کرد زۆر ده ی ئیشم ده و کاتانه بوو، ئه  وه ئه  که گرفته

روونمی پێ  تاکو ده  وه ندێ شته هه  کردنی خۆم بم به ڵه ریکی مامه بوو خه ده
زۆر   و شتانه یانوت ئه م و ده که هاتن بۆ ماڵه هات ده ڵک ده خه.  وه بالوێنمه

 .دڵی خۆم لێی بڕوانم  بوو تاکو به مم هه اڵم ئێجگار کاتی که ، به جوانه
رز و   ی قه و پاره  کۆمپیاله  له  که دا ڵێ نامه کۆمه  وێکیان، چاوم خشاند به شه

  م رۆیشته که ی مووچه نیوه  وه تمدا دیسانه ی کڕی بووم، دیقه و شتانه لیستی ئه
و چاوم   وه م و پاڵم دایه که ناو جێگه  وه ڕامه گه.  وه زانه و کاغه گیرفانی ئه

درکم . کانم بوو متوانی رێی پێ بگرم فرمێسکه ی نه وه ئه.  که بن میچه  بڕیه
رجی  کارێکدا وا خه  ی له و ژیانه ڕێنێ، ئه په ژیان تێم ده  ریکه کرد وا خه

مویست  ده  و شتانه و به  کم بۆی نیه زوویه ز و ئاره هیچ حه  م که هک ده
 . دا ده هیچ گوێم پێی نه  ی که و شتانه ، ئه وه مه بووی ژیانی خۆم بکه ره قه

و  بۆ کردنی ئه  وه ڕێمه بگه  پالنێکم دانا که،  و گرفته ی ئه وه بۆ کاڵ کردنه
م کرد  وه ئه . زی خۆم بێت حه خواست و  کارێک که ،م ت بیکهویسم ی ده شتانه

و  راستی ئه  به. نشین بووم س و پێنچ ساڵ و خانه شه  یشته نم گه مه تاکو ته
 ." ستی بوون په  د و پڕ له تا بڵێی به  کاتانه

 
. ئێستا  راورد کردن به به  به  بووه زێکی ترت هه تۆ ئاوه  و کاتانه ئه  دیاربووه" 
 .من پرسیارم کرد" ا؟روویددا  وه و شه لهی چیتر  ئه

. زێکی تربوو ئاوه وه ئه ڵێ به" م،  وه اڵم دانه وه  وته کی کرد و که یه نده ئاننا خه
کرد و  م ده که یری بن میچه بێ چاو تروکان سه  ی به وه ، دوای ئه یه و ئێواره ئه
ئێستا، بڕیارمدا   یاندۆته چی منی گه  م که تێبگه  و بارودۆخه دا له وڵم ده هه
  کان پڕ بوون له قامه ژیام، شه ده  وره شارێکی گه  له.م ک بکه یه م پیاسهبچ
زانی  ، وامده تبوایه المدا ره  ر به کرد گه سێکم ده ر که یری هه ڵک، سه خه
ختیارن؟ ئایا  ئایا به.  یه تی منیان هه ست و بێ تاقه مان هه وانیش هه ئه
کانیان  ن ئامانجه که ست ده هدڵخوازی خۆیان بێ؟ ئایا ه  ن که که ده  وه ئه
 ؟  دی هاتووه به
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  ، زۆر به وه کی بچووکدا خۆم دیه یه خانه م قاوه رده به  ی له که ئاخریه
ختی مندا  به  له . وه ژووره  ته چوومه د نه اڵم قه میا رۆیشتووم به رده به

ی  هک رنجراكێشیه دا دیتبووم، سه ندێ بۆنه هه  له. وێ دانیشتبوو ناسیاوێکم له
دانیشم   پرسیاری لێکردم که. و ساکاربوو  دیار بوو زۆر ساده  دابوو که وه له
ک  یه ند قاوه ی چه وه سێ کاتژمێر و خواردنه  ڵیا، زیاتر له گه له

لی  ته کاتێک حاڵه. ر ژیان سه کرد له  وه ند تیئۆریکه ڕ چه مه مان له وه راگۆڕینه
و   نده زی پڕوپاگه ز و ماغه کاغه  یه وانه نی و گوتی له خۆمم بۆ باس کرد پێکه

و  ئه.  ستت چیه به م مه پێک وت لێت تێناگه. وه زۆر بخوێنیته  نگه ڕه هه
من تۆزێک پێش ئێستا بۆ تۆم باس کرد،   گی بۆ باس کردم که ی زنده یه وره ده

.  وه زرینگێته گوێمدا ده  ش له نوکه تا هه  کی تری پێ وتم که یه رۆیشت و قسه
 . بوو' ملمالنێ' و وتی  ی ئه شتهو  ئه
  ی ئێمه وه رئه به له  ستهاتووه ده شتێک به  دا که ی پیشانی ده و ملمالنێیه ئه
ئاوها   و شته سێک پێمان بڵێ ئه ک که دستهاتووین، نه ک خودی خۆمان به وه
 . ست دێت ده به
  وه دایه پێ ده نگم مێشکی خۆما ره  ، دانیشتم و له وه ماڵه  چوومه  که  وه و شه ئه

ودوا  مه له  ڵ خۆمدا که گه له  کێشه  وتمه که. بۆ  بۆ من وه  ستهاتووه ده چی به
م  کرد بۆ به خۆم ده  ، پرسیارم له وه پێش ئه. رم ر به سه چۆن رۆژرکانم به

  وه بیرکردنه  له  و هێڵه کۆتاییدا، ئه  له. چن ر ده سه کانم به رۆژه  یه شیوه
  ، دیتم ئاننا ئاماژه که ر مێزه بۆ سه  وه رم خوارکرده سه."  رهئێ  یاندمی به گه
 .دات ده  که ئاشنامه  به

 ی؟  تۆ بۆ لێره
 

 . من پرسیم" ؟ وه وی دوای ئه ئه" 
یسی پێشتر بۆی روون  وابزانم که" نی و گوتی،  پێکه  ئاننا دووباره

ندێ شتی  م؟ هه ێرهمن بۆ ل' ی  خۆت بکه  له  وه جارێک پرسیار ئه  وه ته کردویته
توانم پێت بڵێم  ، ده وه کی بێ شوماره ناو فراوانیه  بێ چوونه  به. الی تۆ گۆڕی

 . مام ی پێشووتر نه من ئانناکه  دواوه  به  وه و شه له
مێک،  ی که فته رهه خاوی، هه  کان به ستی پێکرد، بۆ من شته هێواشی ده  به
' کان شته'   پێشتر به  نی خۆم هێنا کهنشکرد رزه سه  وازم له. وه پێشه  چووه ده
ک  روه مێک قورس بوو هه که  وه ڵه وه ئه  ، له وه مه مویست دڵی خۆم بده ده

ڵ خۆمدا  گه له  ڵه مامهبێ  ده  وه بری ئه  اڵم دواتر بڕیارمدا له م، به که کاره
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  که  وه کرده خۆم ده  ختم له ، جه بۆ نموونه. وێت مه ده  ی که وه ک ئه م وه بکه
زم پێی  راستی حه  خۆم به  که  وه شتێکه  م به که رخان ده کاتژمێرێک ته  رۆژانه

ندێ جار  گرت، هه رده چێژم لێ وه  وه چونکه خوێنده ندێ جار رۆمانم ده هه. بێ
 . کرد ریک ده خه  وه رزشه وه  کی دوور و دریژ، یان خۆم به یه ڕۆیطم بۆ پیاسه ده
و سێ  ی ئه و میانه سیان، له  بوو به  دوان، بگره  وو بهدواییدا، کاتژمێرێک ب  له
. م مویست بیان بکه زم پێ بوو، ده حه  کرد که م ده و شتانه موو ئه دا هه عاته سه
بوونی من   ست له به مه' هێنام  ست ده ده ی بۆ به وه اڵمی ئه ی وه و شتانه ئه

 . "'؟  چیه  لێره
 
 

***   
  
 

       ~  سیانزه
 
 

هیچ باس   وه ی مردنه باره  ی له ئه" و پێی وت،   وه مایک کرده  کی له الیه ئاننا
 "؟ و خواستان کردووه

 . ترسێک کرد  ستم به پڕێکدا هه  له. من پرسیم" ؟ وه ی چیه باره  له" 
  "م پرسیاری دووه. " کرد  که خۆراکنامه  ی به کی کرد و ئاماژه یه نده ننا خهئا

 .یرێک کرد منیش سه
 ترسی؟  مردن ده  یا لهئا

ر  سه له  که چۆوه بیر ده  ی ترم له که واوی دوو پرسیاره ته  ریک بوو به خه
ر لێم تێک چوو  هه  فتوگۆیهگموو  م هه دوای ئه. بوون هه  که رگی خۆراکنامه به
وانی  یی ئه ی ئاماده وه بووم له دڵنیا نه.  مه دووه  و کامه  مه که یه  ، کامهبوو

 .یان نا  یه ههترم تێدا 
 .مایک وتی."  یه هه  ندی پێوه یوه په  وه ئه" 

  ئێره  هاتمه  مجار که که ک چۆن من یه ر وه ، هه وه قڵیان خوێندمه عه  وه دیسانه
رگیز شتی وام  پێم وابێ من هه!  کیه مه ره  نده وه بۆ ئه  یه خانه م قاوه وتم ئه

'  یه هه  ندی پێوه یوه په'   ستت له به مه" مایک کرد،   پریسارم له.  گوتووه نه
  "؟ چییه
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. ترسن ڵک لێی ده ی خه زۆربه. " ئاننا پێی گوتم" ترسی؟ مردن ده  ئایا له"  
 ." ڵکدایه ی خهی زۆر زۆربه  دڵی  له  ترسێکه  وه تیشدا، ئه قیقه حه  ئینجا له

وێ  م، نامه هوێ بیک مه ژیانمدا ده  له  یه زۆر شت هه. " من گوتم" ز، نازنم ئه" 
  رۆژانه  که  اڵم مردن شتێک نیه به. م نجام بده ئه  و شتانه ی ئه وه بمرم پێش ئه

  ." وه بیرم لێ کردبێته
 و گوتی، رامامێک  ئاننا، که   

نگاوێکیان  و هیچ هه  کردووه خۆیان نه  یان له م پرسیاره ی ئه ڵکانه و خه ئه" 
  له'  چیه  م دنیایه بوونیان له  رام له هم' ی  وه یشتن به گه  به  هاویشتووه نه

 ."ترسن مردن ده له  سانه و که ڵێ، ئه به. ترسن مردن ده
 ماشای ئاننا و مایکم کرد، وتم  ، تهی من بوو رابمێنم ئینجا نۆره

م  ؟ من بڕوا ناکه وه نه که مردن ده  بیر له  ڵک رۆژانه ی خه تۆ وتت زۆربه" 
  بیر له  وه له  داوه ر نه ده هه  ڵێم هیچ رۆژێکم به ن دهپێتا  وه دڵنیایه  به. وابێت

 ."  وه مه مردن بکه
 ی کرد و بێژای، نده مایک خه

  وه باره  ی له وه وێ روونکردنه مانه ده  ی ئێمه وه ئه.  وانیه  که له سه مه. خێر نه" 
  یه دڵ و مێشکی مرۆڤدا هه  له  که  یه یه شاراوه  نه و الیه ین ئاستی  ئه بده
  ننی (مبدا*)بیر رێکه ن خاوه ڵکێکی زۆر خه. کانی مردن و ترسه  ت به باره سه
ی  ڵ رۆژانه گه اڵم له به .رباس و خواس به  نه بیده  تا رۆژانه  وه ڕ مردنه مه له

مردن خۆی   ترس له  ن که که ده  یه نی شاراوه و الیه ست به ژیانی خۆیاندا هه
چانسی   و  وه ته مردن نزیک بوونه  پێشێ له  دێته  و رۆژه ئه .اڵسداوه تێدا مه

  بۆیه. ن ژیانیاندا بیکه  یانویست له ده  ن که بکه  و شتانه ئه  بووه شیان نه وه ئه
و ئاوابوون  ره ژیانیان به  ترسن که ده  یه و رۆژانی ئاینده له   میشه بینی هه ده
زیان پێ  حه  ی که شتانهو  ژیاون بۆ ئه دڵێ خۆیان نه  تێر به  بات چونکه ده

 ."رۆژێ دادێ بمرن تێیدا  ترسن که زۆر ده  و کاته له.  بووه
 یوت، رووم تێکرد و پێم گوت  مایک ئێستا ده  که  وه کرده ده  وه ر بیرم له کسه یه
سانێک پرسیاریان  ر که گه ؟ ئه های لێ بێت، وانیه وه  وه ئه  رج نیه اڵم مه به" 
ن لۆ  وێت بیکه یانه ده  بژێرن که ڵده لێک هه ن، شتگه رهخۆیان کرد بۆچی لێ  له
  و له'  چیه  م ژینه بوونیان له  ست له به مه' ی  وه یشتن له سهێنانی تێگه ده به

ر  مردن بترسن؟ تۆ گه  ی ئیتر بۆچی له کردبێتیان، ئه  شه وانه تدا له ڕه بنه
تتوانی  یاخود نه  تانهو ش دیهێنانی ئه وتبێ بۆ به که تێکیت بۆ رێ نه رفه ده
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ندێکیانت  رابردوودا هه  له  شه وانه موویان گیر کردبێ و له هه  بێت چنگت له
 "ترسێی؟ مردن ده  ڵێ تۆ له وتبی، ئیتر کێ ده چنگ که وه

. گوت  وه که رمیه نه  ی به مه ئه."خێر تۆ ناتوانی نه" کی کرد،  یه نده ئاننا خه
م  و به بینینت  لێک شاد بووم به گه" پێ و گوتی ر سه  ستایه هه  که ر مێزه سه له

 ." ی ترم و هاوڕییه بۆ الی ئه  وه ڕێمه بێ بگه من ده  وه داخه  به. ، جۆن دانیشتنه
. ها منیش روه هه" و وتم   وه که یه کمان کرد به یه وقه رپێ و ته سه  ستامه هه

ی  که ر میزه سه لهروو   ی خستنه و بیروبۆچوونانه شداری کردنت و ئه سوپاس به
 ." من

  کم کرد به قێیه ته  پشته. ی پێشووی خۆی که بۆ شوێنه  وه ڕایه ئیتر ئاننا گه
ستم کرد  هه. پێشووتر  ستم کرد زۆر جیاوازم له هه. ی و پاڵم داپێوه  که کورسیه

 .ڵک بێ که  بۆ گشت ژیانم به  نرخ فێر بووم که  لێکی به شتگه
م  که ست ده هه. ئایا تۆ باشیت. جۆن" ڵسا و گوتی  هه  که ر مێزه سه مایک له

 ."قیچکێک واقت وڕمابێ
  له تان لێکرد ی تۆ و ئاننا قسه وه ئه. " من گوتم."  وه مه که نها بیر ده ته" 

  درێژایی ژیانم نه  به  که  واقم وڕماوه  وه من له. زۆر پڕ مانا بوون  وه یه باره
 ." وه ۆتهبیریشم لێکرد  و نه  گوێم لێی بووه

مێشکتدا هاتبن   یه به وانه له. بێ کاتی خۆیدا ده  موو شتێک له هه. جۆن" 
مایک ."  وه یته بیریان لێ بکه  بووه ت تیا نه وه یی ئه دا ئاماده و کاتانه اڵم له به

 .بێژای
ال   م قاپانه بۆ من ئه" ،  وه کان برد و کۆیان بکاته تاڵه به  ستی بۆ قاپه مایک ده 

ک  وه  که جنراوه  وزه هێشتا قاپی گۆشت و سه.  ماوه هیچیان تیا نه  م که ده نه
 " ؟ ی، وانیه رقاڵ بکه سه  وێ خۆتی پێوه ته ، ده خۆی ماوه

چیدی با رکرد و  ده  ی شتانه وه و بیری لێکدانه خۆم له." زتن له ڵێ، زۆر به به" 
  کانت زۆر به ردنهک خوا مالوالیه بێ هیچ ئه" م،  که ر خواردنه سه  وه بێمه

 ."م که واو نه تا گشتیان ته  وه یته و ناهێڵم بیان به  ر برسیمه تامن، من هه
و  موو ئه ی هه وێزه  تمه جێهێشت، که ی به که ی مایک مێزه نده وه ر ئه هه

زۆر بوون   نده وه ئه. ر کرد سه ی ئاننا و مایک و خۆم باس و خواسمان له شتانه
ی ئاننا،  که چیرۆکه  بیرم له. رس بکرێن هه  له په  هکرا ئاوا ب ده نه  که
گرێ بۆ  ڵده پێناسێک هه  نده چه.  وه کرده یاندن، ده ی راگه نده ی پڕوپاگه رباره ده
ڵکی  ن خه الیه  پێشتر له  کانم که ئامانجهکانم و  ختیاریه کانم، به وتنه رکه سه
  نده بۆ  به. م ر بده سه ڕیاری لهی خۆم ب وه ک له درا وه ر ده سه بڕیاری له  وه تره
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م  بچم، کۆشش بکه  وه و پێشه ره ر به بڕیارمدا هه. بزانێ  مه قورس  بوو ئه
ن  ده ڵک شت ده خه  وه پشته  ی له یامانه په  لهئاگا بم   بێ به ی  چیدی ده وه له
 . گوێتدا  به

نێو   ته توومهمزانی ها ده. واوی جیاواز بوو ته  مردن به  ت به باره مشتومڕ سه
مام  نه  سه که  وه چیدی ئه. م زوو لێی تێبگه  و خواستمه  وه که قواڵیی باسه

. راڕابێت  وه ڕ مردنه مه له  یی که ڵێ سوزی بێ وره تۆپه  بریتی بێت له
بیری  اڵم رێکه به.  وه کرده ندی جار بیرم لێ ده هه  که  ت شتێک نیه نانه ته

بێ  ی ده رییه و کاریگه دی بهێنێ، ئه کانم به هبژیم بۆی و ئامانج  ژیانێک که
 . وه ڵ مندا دێته گه له  ، زۆر ژیرانه وه چاوی پێدا بخشێنمه  ر رۆژه هه
ر  گه یت ئه لێک بکه شتگه  بووه ی چانست نه وه تۆ ناتوانی بترسیت له" 

 .خۆمم گوت  به" ی، بیانکه  نجامت دابن، یان، رۆژانه ئه  خته پێشوه
هێشتا تێیدا . " یان گوێم لێیان بوایه  وه ته بیرم لێ بکردانایه زوتر  خۆزگه

ی  باره  س نیه بۆ زانین له هێشتا به. "  وه خۆم دڵی خۆمم دایه" ، ماوه
 ." زت لێیه خۆت حه  که  بکه  النه و شتگه ئه  یه وه کی ئه ره خاڵی سه.  وه ئه بده مه

 
***     

 
 

 ~  چوارده
 

 .  وه م کرده که اکنامهماشای خۆر مدیسان ته هه
  

 یت؟ تۆ بۆ لێره
 ترسیت؟ مردن ده  ئایا تۆ له

 دیهاتوون؟ کانت به رامه ئایا مه
 

  مجار هاتمه که ک یه رچاوم وه به ریب نین له ز و غه کان ناحه ئێستا پرسیاره
  زیاتر ئێستا زۆر گرنگن به  وه له.  که رگئ خۆراکنامه ر به سه و دیتمن له  ئێره
 . وه المه

 دیهاتوون؟ کانت به رامه ئایا مه
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راستی کاری  ی، و به تۆ بۆ لێره  که  وه رگای زانینه ودیو ده ئه  چیته تاکو نه"  
" دی، کانت بێنه رامه م مه ڕناکه لێی، باوه  وه پێشه  چیته ی و نه که تێدا نه

 . دوام ڵ خۆم ئه گه له
  .یسی پرسیاری کرد که" ؟ یه، وان ئاسان نیه  نده وه ئهی اڵم کارکردن بۆ به"  

نا، نا . " بوو  که ر مێزه وسه ی ئه که ئاوه  رداخه یسی نزیک په یرم کرد که سه  که
.  وه مه که حاڵی خۆم ده  یر لهب"  من گوتم،" ، ئاسان نیه  نده وه خێر، ئه نه..

  ر له بێ گه چی ده. چێژم ی ده که ئازاره. م بێ چی بکه موو رۆژ ده زانم هه ده
م،  وێ بیکه مه ی ده و شته ر ئه سه  مه بخه  نجه ، پهم بۆ من لێرهخۆم بپرسم 

م، یان، ناتوانم  بکه  و شتانه ی ئه وه م بۆ ئه اڵم دوایی نازانم چی بکه به
؟ چۆن خۆم بژێنم  م بۆ پاره م؟ چی بکه وێ تا بتوانم بیانکه ست بکه کارێکم ده
توانم  ر من نه بێ گه م؟ چ ده بکهر  نشینی بۆ خۆم مسۆگه ی خانه و چۆن پله

  و شتانه یان، ئه رێم؟  بێنه  یه وانه ی له نوێیانه  و شته موو ئه باش بم بۆ هه
 "گیرێ؟ ڵک ی رێزی لێ نه یی خه جێی قۆشمه  لێک بن و ببنه شتگه

و  موو ئه سێک هه که  جۆن، پێت وایه. "واو بووم ڕێی کرد تا من ته یسی چاوه که
اڵمی  وه  و ئیتر به  یه زانێ بۆ لێره ده  ڕێت تا خۆی پیشاندا گوایهبب  نگاوانه هه

یان  و شته ئه  که  ڕی خؤسیه وپه ئه  وه رێ، ئیدی ئه ده  دێته  وه راستیه
 " ؟ وه ته دۆزیوه

تا بزانم   وه مه کان گرد بکه ی شته وه ئه  ستام و خۆم کوتایه ک وه یه بۆ چرکه
راستی   ر به گه ئه. " ز گۆتم ئه" واخوازم وابێت،هی.  وه دڵنیاییه  به. "  وایه

 ."  شتێکی زۆر خۆشه  وه ئه  ن، پێم وایه بۆ ههی  وه حاڵی ببن له
تیان  یارمه  ن که که ده  و شتانه خۆشی ئه  ست به ک هه ک یه ، وه پێت وایه" 
 .یسی وتی که" ؟ بوونیان لێره هۆکاری هه  ن به دات بگه ده

  به. " پرسیارکردن زۆر ئاسانه  دیاره. ستانێکم کرد هو  سوکه  من دووباره
من " ، وه دڵنیاییه  به" . وه بیرم کرده" بیر کردووه،  شتێکم له  وه من دڵنیاییه

س و  ر که هه ست بن له و مه  بێ زیاتر ئاسووده وان ده بێ وابن؟ ئه بۆ ده. " وتم
 ."شتێکی تر

 .یسی گوتی که" بڕوخێ؟  یه وانه له  که سه که  ی بۆ پێت وایه ئه" 
کانی،  قسه  وام بوو له رده و به وه، ئه مه اڵم بده ی وه وه پێش ئه. یرێکم کرد سه

  رۆژانه  بێ که  و کاره یدای ئه واوی شه ته  به  سێکت دیوه ئایا هیچ کات که"
  ڵ شتێکدا به گه رن له ر به سه ی خۆیان به موو کاته و هه ئه  یکا؟ پێت وایه ده
 " بن؟ب  ی پێی ئاسوودهواو ته
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س  ندێ که اڵم هه به. " من وتم" س نا، موو که هه. " کم کرد یه بێسته  وه دیسانه
 ." بن ده  و قاڵبه ناسم رێکاوڕێک بۆ ئه ده
 .یسی پرسیاری کرد که" ن؟ یکه ی ده وه ئایا زۆر باشن له" 
ی بۆی  کاتهموو  و هه ڵ ئه گه له. " وتم  وه گاڵته  مێک به که." ڵێ ئا، به" 

ماشای  ، ته وه توانن بخوێننه ده. بێ باش بن تێیدا ن، ده که رجی ده خه
  به....... ن که ده  وه باره ن و گفتوگۆشی له که کانی ده رنامه فزیۆن و به له ته
ی  وه کرێ باش بن له ن، ده یکه ی ده م شتانه موو ئه رچاوگرتنی هه به له
 ."ن یکه ده
 . وه ر پرسیاری کرده یسی هه که" ن؟ یانکه ی ده نده وه ئه بن تاای ماندوو ن ئه" 
  ڵێی به ده. دیار بێت  وه ناچێ زۆر پێیانه وه له. "  وه اڵمم دایه من وه" خێر، نه" 
 .کی تر یه ی رسته وه ستام بۆ دۆزینه وه..." ن، و که ده  که کاره  وه وقه زه
رێ کاتێ   ێته ۆریان دهئایا گرفتی ز" کی کرد و گوتی،  یه نده یسی خه که

 "؟ وه وێ کار بدۆزنه بیانه
یانناسم نا، پڕ  ی من ده ڵکانه و خه خێر، ئه نه." کم کرد یه مدیس بێسته هه 

،  ی خۆشیانه که کاره  زیان به و تا بڵێی حه  وه ی کاری خۆیانه باره  زانیارین له
 ."چێ بۆ الیان بۆ راوێژ و پرس پێکردن ڵک ده خه  جۆرێک که  به
  ناچێ زۆر له وه له. " یسی وتی که" ڵکانێکی زۆر شاد بن، چێ خه ئه وه له" 

 ."وچانێک بێت  و پێویستیان به  وه ونه یان دووربکه که کاره
. م کان بکه یری سته سه  وه یه و رێگه بینم له ده  وه تام له. یسی بدوێ ڕام که لێگه

ر  بێ گه ؟ چ ده خۆم خواستمه  م که بکه  و شته ئه  ر رۆژانه بێ گه ژیان چۆن ده
ی بۆ  اڵم ئه به"یدایانم؟  خۆم شه  ر که سه  رمه دا به و شتانه کانی ژیانم له کاته
 . پرسیارم کرد" م؟ چی بکه  پاره

  وه یه ره به  له  یه شتێکدا باشن و زانیاریتان هه  له  ی ئێوه وه ر ئه به سی له به
بتوانن   ئێوه  یه وانه له. ن بۆی ده ۆر نهنابێ باجێکی ز  ئێوه  نیه  و مانایه به
ستم  هه" ن؟ بێ باجی شتی ترێکی بۆ بده اڵم ده ن، به یدا بکه م کار په رده هه

" ، مانه موو ئه دوای هه"  .ی دوایی یه م رسته ر خۆم به سه  زیمه کرد تۆزێ دابه
  کان به سه رامی که شتێک  مه  زانێ چ جۆره کێ ده" وام بووم  رده من به

 ."ستی دێت ده  به  وه خه بایه
  وه ینه خراپترین سیناریۆ بکه  با بیر له. " یسی وتی که" بێ وابێ، ، ده دیاره" 
تی و  رامیه مه  کات که ده  وه بژی و ئه  سێک رۆژانه که  یه وانه له.  وه ڕ پاره مه له
کی  یه اڵم پاره به. ' چیه  م ژینه بوونی له  ست له به مه' پێناسی   کاته ده  وه ئه

www.dengekan.com


www.dengekan.com Page 58 
 

  ته و حاڵه ، ئهسات بێت بۆیان کاره  یه وانه له  مه ئه. وێت ست ناکه یان ده فره
ی  بۆ پیاده  وه کت دۆزیبێته یه کرێ تۆ رێگه ده.  پێش چاوی خۆت  بیهێنه

موو  کرێ تۆ هه ده. ببینی'  چیه  بوون لێره  ست له به مه'   وێوه کانت و له رامه مه
یت،  وێ بیانکه ته خۆت ده  لێک که یت بۆ شتگه هرخان بک ژیانت ته

کی کرد و  یه بێسته" اڵم ی، به ی تۆ بۆچی لێره وه ی تۆ حاڵی بووی له وه ریه به له
ی  ست و پێنچ ساڵی و پاره شه  یبێته نت گه مه ته  یه وانه له"   وه وام بۆیه رده به

 ." الوه  دابێته ت النه که نشینیه پێویستت بۆ خانه
ر خۆی  یسی هه که  وه مسیالویه نگێکی ته ده  به" ی؟ که چ ده  وه ی دوای ئه ئه" 

  وام به رده ر به د تۆ بتوانی هه شایه" وام بوو  رده ی کرد و به که پرسیاره
تدا  ڕه بنه  اڵم له یت، به وێت بیانکه ته ی خۆت ده و شتانه ر کردنی ئه سه له
 ."بۆخۆی  که ساتباریه کاره  وه ئه

ر کات  روو هه  له  سێکی قسه که  توانی ببیته یسی، تۆ ده که" نیم و گوتم،  پێکه
 ."وێ بته
واوی  ته  بهتوانم  دهت پێ بڵێم  وه وێ ئه مه من ده" کی کرد و گوتی،  یه نده خه
 ."م بدهکانت  وه ری بیرکردنه وه ته  له
ی مایک  که بۆ چیرۆکی ماسیگره  وه ئه" وتم  من" حاڵی بووم، حاڵی بووم" 
ی  ناکه  وه ی، بۆ ئه وێ بیکه ی چیت ده وه ی له که ڕێ ده بۆ چاوه.  وه ڕێته گه ده
. " یسی وتی که" اڵم شتێکی تر به ، وایه  وه ئه"   ."  ی توانی بیکه ده  ئێسته  که

و  شت  کبینه یه ڵک ندێ خه ی بۆ هه وه ی ئه باره  له  بیره  ی ئاننات له که باسه
 " کڕن؟ ده ک مه

 
نده  ڵک چه ندێ خه هه  کرد که قسانمان ده  وه وه ی ئه باره  بێگومان، له" هێژام، 

و شت کڕینانه  ئومێدی ئه. نن توانن شتی زیاتر بسه ن ده یدا بکه ی زۆر په پاره
  وه جامه رنه و ده ش له مه پێی، ئه  وه کانیان دابمرکێته زه حه  ڵکو  به  دایه وه له

  یه وه ئه  که ریه سه ڕبهوق.  ن رۆژانه بێ بیکه ده  ن که اکهن  و شتانه ئه  دێت که
ی زۆرتری بۆ  ن تا پاره زۆرتر کاربکهبێ  بکڕن دهی زیاد ک ند شت و مه چه  که
 ."نێن ری تێده وا سه بێت ئه خۆیان نه  ر ئاگایان له گه ئه. ن یدا بکه په
یسیم کرد،  که یرێکی سه. بیڵێم  ستم کرد شتێک ماوه هه. کم کرد یه بێسته 

و ڕووی خراپترین سیناریۆ  ره ، به بگره" گوتم، . ڕوانیم ر تێی ده ویش هه ئه
 "؟ ، وانیه وه بنه ده
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  وابزانم له" بیر چووبێ،   ستم کرد شتێکم له هه .قاند ری له یسی سه که
لێکی  شتگه  کان خۆیان به سه که  کاندا ، واباشتره شه تی سیناریۆ ره حاڵه
 ."ن رقاڵ بکه سه  وه تره
" وام بووم،  رده ر به ، منیش هه وه قانده رێکی له مدیس سه یسی هه که
راستیدا   اڵم له ، به مه سته کی ئه بۆخۆی سیناریۆیه  ش  وه ئه  نده رچه هه

  ها که کڕینی شتی گرانبه  به  یه وانه ڵکێک له خه.  یه سیناریۆی باشتر هه
توانن  ش ده مه و به  وه دا ببیننه وه یان لهکان وێت ئامانجه کی زۆری ده یه پاره

  "ن؟ بۆچی لێره  وه نه بده  وه اڵمی ئه وه
و  ئه  مه متوانیوه بگه زانیم هێشتا نه. وه قانده ری له سه  وه یسی دیسانه که

  به  وه و پاڵێکم دایه  وه دوو سێ قوم ئاوم خوارده. م بێ پێی بگه ده  ی که خاڵه
  اڵم له به  وه ناوه  یسی بێته کرد که تێکم ده رفه ڕێی ده چاوهمدا ،  که کورسیه

بێت،  هه  می پێوه کی که ندیه یوه په  پاره  یه وانه له"  پڕێکدا بۆم هات، 
بۆ   وه ڕانه گه  له.  که ته و حاڵه  که سه ر که سه  وتۆته که  یه وه ستم له به مه

. کات ڵک کارده چی خهگووت بۆ مان ده وه ، ئهی نێوان من و ئاننا گفتوگۆکه
پشت کارکردنی   له  هۆکاره  کرد که ده  و راستیه شێک له به  گفتوگۆمان له

 ." کانیان ستهێنانی ئامانجه ده بۆ به  وه ڵکه خه
 .یسی گوتی که" ؟ وه یه وباره یتێ له کم بده یه توانی نموونه ده" 
ی  پاره  پێویسته. م دابکهی په  تا پاره  یه وه ، هۆی کارکردنم ئه باشه" ز گوتم،  ئه
 ،     وه مه که ده  و شتانه کڕینی ئه  کاتێک بیر له. کڕیومن  که  وه مه بده  و شتانه ئه
من و ئاننا   پێش چاو که  خۆم دێته  ڵکانه و خه ک ئه وه دام و بڕوایه له
 ک، یه بۆ ماوه ڵبێم ههنێن  ده ن پاڵم پێوه لێک هه شتگه .دواین ده  وه یه باره له

  .م م بکه که ره وروبه ده  ست به باشتر ههو   وه ن هێور ببمه که لێک وام لێده شتگه
تاکو چیتر  وێت ده  و شتانه ندی ترم له چه،  یه وه کات ئه رسامم ده ی سه وه ئه

  به  میشه ر هه گه ئه بێت؟ ی وا نه وه بوونه" هێور"و  "ڵهاتن هه"  پێویستیم به
  متر پێویستیم به بوو که وانه مویست، له خۆم ده  که  بوومایه  وه وه دوای ئه

  بومایه نه  وه وداڵی هێوربوونه عه  نده وه ئه  شه وانه له  بوایه، بگره ڵهاتن هه هه
اڵم  ژیام، به کوخێکدا ده  چووم له من ناڵێم ده. کانم راقه ی مه وه بۆ خاڵی کردنه

کات و  ده  وه ی زۆره نی پارهبوو هه  ی خۆی به دێت پێناسه  سه و که یرم له سه
م  بوونیان له  ست له به مه'  ئامانجی ستهێنانی ده بێ بژین تاکو به ند ده چه

 . "' چیه  ژیانه
 ڵدا کرد، وتی گه اڵم پرسیارێکی له قاند به ری له ر سه ش هه مجاره یسی ئه که
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ی  پاره یداکردنی دوای په  ڵک به چیدی خه  یت که که تۆ پێشنیار ده  واته که" 
اڵمی  ڕام تا وه گه پێستدا ده  کی پڕ به یه ند وشه دوای چه  به" بن؟ نه  وه زۆره
 ، گوتم،  وه مه بده

ر  گه خۆم بڵێم، ئه  به  وه وێ ئه مه نها ده من ته. خێر، من واناڵێم نه" 
  بوونی من لێره   لماندایه کردن بیسه لێکم ده م، شتگه من بۆ لێره  یشتمایه تێبگه
ی  کورته  وه ئه. م یده ک ئێستا ده دا وه ده  پاره  گوێم بهمتر  م که و ده ئه چیه،

 ."وێ بیڵێم مه ده  که  ی منه که بیرۆکه
   

ڵگرتم و  می هه رده کانی به تاڵه به  قاپه  رپێ و دوان له سه  ڵسایه یسی هه که      
 بێژای، 

 ."، جۆن کی خاسه یه بیرۆکه" 
و  ره کانی به نگاوه رگێڕا و هه ک رووی خۆی وهیسیم کرد کاتێ یری که سه

 ." رنج راکێشه زۆر سه  م شوێنه ئه" ڵنا، گوتم،  هه  که چێشتخانه
 
 

***  
 
 

 ~  پانزه
 

ممدا  رده به ، گاڵسێکی تری پڕ ئاوی بۆ هێنام و له وه ڕایه یسی گه کاتێک که
 گوتی، . رم دانیشت رامبه داینا و به

، مایک شتێک  که بۆ چێشتخانه  وه کانم برده ڵهتا به  کاتێک قاۆه جۆن،" 
  یه هه  وه و باسه ندی به یوه په. ی زی پێ بکه تۆ حه  یه وانه له  وه بیری هێنامه وه
و  ن له که ڵک چۆن کێبرکێ ده ی خه وه ک ئه دواین وه پێشتر لێی ده  ئێمه  که

 . " ' لێره  بوونیان  چیه  ست له به مه' ی  و ئاکامه ئه  نه وێت بگه یانه ی ده کاتانه
 "ن؟  که یدا ده په  ڵک چۆن پاره ی من کردم خه و باسه ک ئه عنی وه یه" گوتم 

 ." نه اڵم هێشتا زۆرتر هه شێکێتی به به  وه ئه" یسی وتی  که
 ."م گوێم لێی بێت که ز ده حه" یسیم کرد و وتم  یرێکی که سه
  وه یه ڵما بیر بکه گه  له  پێته یان پێویستیم مه بۆ ئه" ستی پێکرد  یسی ده که
 ." کردن ده  وه باره  مان له ئێستا قسه  ر له ی تۆزێک به ڵکانه و خه ڕ ئه مه له
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و  یدای ئه یانناسم و تا بڵێی شه من ده  که  یه سانه و که ستت له به تۆ مه" گوتم 
 دا نهو شتا له کانی خۆیان کاته  ی که انهو ن؟ ئه یکه ده  رۆژانه  ن که شتانه

 ن؟ که راستی تامی لیده  به  کهن  که رج ده خه
یسی  که" ؟یه هه  وه انهی باره کت له هیچ تێبینیه یانناسیت ی تۆ ده وانه ئه" 

 .وتی
ی  وه گێڕانه  له..." ریکی فرۆشتنی  سانه خه و که تێک له ئافره.  ڵێ به" 

یدا، فراوانتر راست  له. جۆن" ی پێ بڕیم  که یسی قسه م دابووم که که نمونه
  کی گشتیت کرد له چ تێبینیه.  کرد رۆژانه چیان ده  که  وه ره بیربکه  وه له

 "؟  وه یانه باره
  وتمه مێشکمدا که  له. مدا و تۆزێک چاوم لێکنا که کورسیه  به  وه پشتم دایه

م پیدا،  ک چۆن ئاماژه ر وه جا، هه "ئینجا دوام . ڵکانه و خه گرتنی ئه وێنه
  ن زۆر به یکه ی ده وه چێ ئه ده وه له. ختیار و دڵشادبن ان وادیارن بهمووی هه
. ن زاف لێده ی الف و گه وه خۆن بێ ئه ڕ به ها زۆر باوه روه هه. یف بن پێی که

وێت ئاوها بۆیان  یانه ی خۆیان ده وه ئه  کات که وایان لێده  وه زۆرتر ئه
تی  سیفه  وه اڵم ئه بێت، بهیر  تۆزێک سه  یه وانه له  یه مه ئه. پێش دێته

ڕێیان،   شتی باش دێته  کبینه یه. م شادن رده موویان هه هه  که  ییانه میشه هه
 ."ن ڕێی ناکه وان چاوه ی ئه وه ئه
 .یسی گۆتی که" ؟ وه یه و باره یتێ له کم بده توانی نموونیه ده" 
  که م که باس دهتێکت بۆ  ی ئافره بۆ نا، نموونه" ،  وه اڵمم دایه ر وه کسه یه

و  ئه. ڵ ئاننا گفتوگۆم کرد گه ی له وه پێش چاوم دوای ئه  ریب دێته تۆزێک غه
  وره وڵیدا بزنسێکی گه هه. کرد ی دهکار  نده پڕوپاگهخش و  بواری په  له  خانمه
ی  ڵه ژمێریاری، مامه: ک گرت وه خۆی ده  زۆر شت و بواری له  که  وه بکاته

  ره ت بۆ خانووبه حکومه  رگرتن له رز وه رێتی و قه ڵێنده به، ،سمی بازرگانی ره
و  پێش ئه. دا و بوارانه نێویدا پرس و راوێژی یاسایی له  ، لهو ئیش وکاری تر

اڵم تێیدا  دابوو به  و بزنسه ئه ی ره قه  سانی تر خۆیان له زۆر که
 .ویست ی ده وره کی گه ژمێریاریه  وه ئه  وتبوون چونکه که رنه سه
  له  فته دوای دوو هه. رپێ سه  بخاته  و کاره وێت ئه یه ده  یاریدا کهبڕ
 کی دێرینی هاوڕێیه ن الیه و نمایشکردن بۆی، له  نده ی پڕوپاگه سه ره که

  له. فۆنێکی بۆ کرا له ته قوتابی بوون،  وه که یه به  یمانگه په  له  ، که وه خۆیه
ک  یه ی به نده وه ر ئه هه. دیبوو یان نهکتر یدا یه و هاوڕێیه ڵ ئه گه مێژ بوو له

م  ئه  پێی گوت که  که ، خانمه که باسکردنی پرۆژه  وتنه ر که کسه یستن یه گه
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و   ی قسه رده و به  م بێنه له. ربگرێت سه  م بزنسه ر ئه گه  یدایه شه  نده چه
دا  و بواره له  بیردا که  رێکی خۆی هات به براده ی وڕێکهایاندا ه باسه

 .کات اردهک
کترییان دیت و  ر سێکیان یه کدیدا، هه ڵ یه گه فۆن کردن له له ندان ته دوای چه

پرس و   ک له یه فته ند هه دوای چه. ئاخاوتن  وتنه خوانی شێوان که ر سه له
 .ری گرت رپێ و سه سه  وته ی که که پرۆژه  که راوێژ، خانمه

بوون پێی  دا نه و بڕوایه شتێک لهچۆن   که  یه وه ئه  یه م نموونه ستم له به مه
 ." یشتن و زۆریش پێی دڵشادن چی پێی گه ن که بگه

 .یسی پرسیاری کرد که" ؟ وه یته که بۆ ئاوها بیر ده. جۆن" 
  شێک له به" ،  وه اڵم دانه وه  وتمه و که  وه ئاوم خوارده  دوو سێ قومه

  اڵم شتی گاڵته ت بوو، بهو رێکه  کی به ختیه چ خۆشبه  یه وه ئه  که وه بیرکردنه
زۆر   شت بڵێم که  وه اڵکنه و خه ی ئه باره  تۆ پرسیارت لێکردم له  که  یه وه ئه

ن،  که رج ده لێکدا خه شتگه  کانی خۆیان له کاته. ن یکه ی ده وه خۆشحاڵن به
ێنێ  یانگه ده  کات که ر ده به سته یان بۆ ده وه ی من لێی بزانم، ئه نده وه ئه
  میشه ڵێی هه ده  شتانه  و جۆره ئه. ' چیه  بوونیان لێره  ست له به مه'  ی وه به

 ." سانه و که رێی ئه  دێته
  

  ڵکانه و خه نها بۆ ئه ئایا ته" کی کردم،  ماشایه کی کرد و ته یه نده یسی خه که
 "رێی تۆ؟  هاتۆته مێک نه هیچ ده  شتانه  و جۆره ی ئه پێش؟ ئه  ا دێتهه هشتی و

خش و نیگاری ناو  نه  دا و رووم له که کورسیه  به  وه یس پشتم دایهمد هه
  یاد له  وه دیاریکراوی شتێکم نایاته  به. با، بۆ نا" کرد و گوتم،   که خانه قاوه

ی  و کاتانه ت له تایبه  رێم به  هاتوونه  شتانه  و جۆره اڵم ئه دا، به ئێسته
 ." پێویستیم پێی بووه

وا  بیرت ئه  وه بێته  و شتانه کێک له ر بتوانی یه گهوڵده،  هه" یسی گوتی،  که
وی  ڵ ئه گه ی له راوردیشی بکه بدوێی و به  وه یانه باره  توانی له من دڵنیام ده

 ."واندا ئه
ی خۆم  و شته م، ئه وێ شتێک بکه مه ده  ڵێیت که ده  و کاتانه ک ئه وه" گوتم، 

ک  ر وه شۆکی هاتبووم هه توشی په  هو ناوه  دوام له کاتێک ئه."  زم پێه حه
ی  باره ندێ شتی گرنگ له ئێستا توشی هاتم کاتێک هه  ر له مێک به که

 .فێر بووم  وه خۆمه
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. جۆن" قسان کرد   ستی به یسی ده خۆمدابووم، که ینێو دڵ ی گفتوگۆیهم  له
 ، یه خانه م قاوه ، له اڵم لێره م، به ڵدا بکه گه ت له قسه  ناتوانم راشکاوانه

ست  به مه' زانن  ی ده وانه ئه.  یدا کردووه ڵک په ر خه سه کی گشتیم له تێبینییه
چنگی  ن تاکو وه یکه ستیان بێت ده ده  ر شتێک له ، هه' چیه  بوونیان لێره  له

وت رووی  ڕێکه ندێ شت به ناکاودا، هه  له. ختیار دیارن زۆر به  وانه بهێنن، ئه
 . پێویستیان پێ بووه  الیان وابووه ی کاتانهو  نها له بۆیان ته  داوه

  وه ی پێداگیرییان له وه ڵ ئه گه ، له وه یه م باره له  یان کردووه زۆربه  پرسیارم له
اڵم بیر و رای  ، به ناکاوانه  وت و شته و رێکه ، ئه یه بوونی هه  وه ئه  کرد که ده
نا پێت بڵێم،  پێچ و پهبێ . بوو هه  ی که ی هۆی روودانه باره  یاوازیان لهج

ک  نها وه و ته  یان زۆر بۆ گرنگ نیه یه له سه و مه ڵهێنانی ئه یان هه زۆربه
بێت  دا کارا ده و کاتانه زانن له ده. ن که یری ده یان سه که کاره  شێک له به

 . " ' چیه  بوونیان لێره  ست له به مه'   یشتبن به گه  بۆیان که
 ." چێ ده  شتێکی شاراوه  هل. " من گوتم."  ریبه غه" 

ندێکی تر  هه. ڵێن وا دهڵک  ندێ خه هه" و گوتی   وه روون کردنه  وته یسی که که
  ن، یان، به گه ی تێده ردوونه م گه کانی ئه سروشتیه  شته  شێک له ک به وه

ختێکی باش  ک به ر وه ندێک هه شدا هه مه ڵ ئه گه له. نێن کاراترین کاری داده
و   یه هه  و شته ئه  ی که وه ر ئه سه موویان کۆکن له اڵم هه به. ن که ماشای ده ته

 ." کانیان نجامدانی کاره بۆ ئه  هۆکارێکیشه
 

 . من پرسیارم کرد" وه؟ یته  که یسی، تۆ چۆن بیری لێده ی که ئه" 
، من  راستگۆیانه" ک و وتی،  یه کی کرد بۆ ماوه یه یسی بێسته یان که مجاره ئه

د  ئایا قه. کێکیان بێت ر یه بێت یان هه  و شتانه موو ئه هه  یه وانه هل. نازانم
 "؟ ی بیرکاری بووه" جا"یان  "توان"تیئۆری   گوێت له

  من به" ر؟ سه  یته توانی رۆشنایی بخه زۆر دڵنیا نیم گوێم لێ بووبێ، ده" 
 .یسیم وت که

تیئۆری . ڵێم بۆ دهک  یه نموونه.  ر زۆر ئاسانه هه. بێگومان" یسی بێژای  که 
سێک بڵێی و  که  ر تۆ شتێک به گه ئه  یه وه ی بیرکاری ئه" جا" یان " توان"

  ش به سانه و که سانی تری بڵێ، و ئه که  ی به بکه  سه و که بتوانی وا له
ن،  مه درێژایی زه  اڵکنی تری بڵێن، به خه  وانیش به ڵکانی تری بڵێن و ئه خه
ست  ک که یه  تۆ پێشتر به  ڵک که خه  کی زۆر له یه ژهرێ  گاته ت ده که یامه په

 ." وتبوو
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سێکی تر پاش  ینێرێت بۆ که س ده ر که چێت، هه یی ده ی رسته نامه  له  مه ئه" 
ی تر،  ش بینێرن بۆ ده یه و ده س و ئه که کاتێک بینێریت بۆ ده .ی وه خوێندنه

 .وتمز  ئه "بێت ام ده رده به   یه و شێوه ئیتر ئاوها به
رچۆنێ بێت،  هه.  ڕێیه مان راسته هه  ر رێک وایه هه" ،  وه اڵمی دامه یسی وه که
' ی  وێت مینه ته ده  ێنێ که گه ڵکی ده خه  ، تۆ له که ییه رسته  جیاتی نامه  له
س  که  ده  ر تۆ به گه ئه. ی گه ی تا پێی ده بکه ' چیه  بوون لێره  ست له به مه

وا  ریان رابگێنن، ئه وروبه ده  به  وه جێێ خۆیه  ک له هر ی وانیش هه بڵێی و ئه
ن  ده تیت ده یی یارمه شاراوه  ڵک به خه  ک له یه ڕبوونی کات، ئاپۆڕه تێپه  به

 ."خۆت بزانی  یان به ی تۆ بیانناسی و بیانبینی وه بێ ئه
 من  ن که ده تیم ده بۆ یارمه  باشه" ئینجا گۆتم   وه ختێک بیرم لێکرده بۆ نه

  ناناسم که  وانه س له من که  یه وه م ئه که سته به مبینیون؟ مه نایان ناسم و نه
  نێت تا له ده  وه ڵکی تره خه  چی شتێک پاڵ به. م بۆ بگێنن که ییه رسته  نامه
  "  م؟ مام بیکه ته  من به  بدوێن که  وه و شته ی ئه باره

یشتم  ی خۆم تێگه که فیکه  له. بێژا کی منی کرد و هیچی نه ماشایه یسی ته که
ی  رده و به  بێنه  بیرم له.  وه مه ی خۆم بده که اڵمی پرسیاره بێ خۆم وه ده  که

اڵم  رح کردم، به یسی بۆی شه ئێستا که  که  وه کرده ده  که بیرکاریه  تیئۆره
 یسیم گوت  که  به. وت که ست نه ر ده ییم هه که له حه
 "ری بڕۆی؟ سه مێکی تر له توانی که یسی، ده هیشتم ک گه واوی تێ نه ته  به" 

ندێ  باسی هه  وه ی ئێستامانه م گفتوگۆیه تای ئه ره سه  له. جۆن" یسی وتی،  که
  ست له به مه' رامی  مه  ن به ن تا بگه که ی کارده سانه و که ئه. ست کرد که

 "یان بیت؟ ر تۆش بتوانی ئاوێته ی گه که چی ده  ست به ، هه' لێره  بوونیان چیه
ر  اڵم گه یت، به تیان بده تۆ ناتوانی یارمه. م که زنێتی ده مه  ست به هه" 

ی  وه ویت له رۆشیان بکه پهیدایی و  شه  شداری کردن له توانیت فریای به
من وام گوت و ." یت تیان بده توانی یارمه ی ده که ست ده وا هه ن ئه یکه ده
هات و خۆم  ی لێ نه و فزه ئه. ڵێت چ دهیسی  ستام تا بزانم که مێکیش راوه که
 .ووام بووم رده به
  ی باشه ؟ ده یه که اڵمه وه  وه وێ پێم بڵێی ئه ته تۆ ده. یسی تی که سیه به  تکایه" 

 "؟ که ییه رسته  ی نامه که یامه ی په له سه ر مه سه پێ به سه چۆن چۆنی ده
تیان  کات یارمه ده رۆشیان وات لێ یدایی و په تۆ گوتت شه  نوکه. جۆن" 

ن  ڵکی تر هه ی، خۆ خه ش بکه پێشکه  تیه و یارمه ر ناتوانی ئه گه. یت بده
 " ی؟ بکه  ندیان پێوه یوه توانی په ن، ده بده  تیه و یارمه توانن ئه ده
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. وان یدایی ئه رۆشی و شه بۆ په  وه ڕێته گه ده  وه ئه.  وه دڵنیایه  به" گوتم، 
کی راست و گونجاودا  یه دوای وشه  کم کرد و به یه بێسته.." ...  که.. و وان که ئه
  .ڕام گه ده

 .کردم واو ده یسی بۆی ته که" رپێی خۆیان؟ سه  ته وتونه که"  
رکی تۆ  ر پێی خۆیان، ئه سه  ته وتونه وان که ئه.  ته و بابه ڵێ شتێکی له به" 
 ."  ش کردنه تی پێشکه نها یارمه ته

ڵکانی  ی خه وه یتێ له ی ئاگاییان بده ئه" رسیاری لێکردم یسی پ که  وه دیسانه
  وه یانه باره  ن، چۆن له ش بکه تی پێشکه یارمه  ییان تێدایه ن ئاماده تر هه

 "دوێیت؟ ده
" یسی، گوتم  ی تری بۆ که که کی بۆ خۆم و نیوه یه کم کرد، نیوه یه نده خه
ک  ر وه هه بێ رۆشی هه په یدایی و مان شه هه  دوێم که کێکدا ده ڵ یه گه له
دیار   به  وه گیری ئه ئاوها ده. پێیان گوتووم  وه زاری خۆیانه  وان له ئه

تی  تێیدا یان پێویستی پێیه  رق بووه غه  وه که مێنێته ده  وه که چیرۆکه
 ."بیزانێت

  ستایه یدا هه که ڵ گوتنه گه له. یسی گوتی که." بێت  که اڵمه وه  وه چێت ئه پێده" 
 ریکی خه  وه مابۆیه  که ر مێزه سه ی له تاڵه به  ک دوو قاپه و یه رپێ و ئه هس

  کانی خسته ی قاپه وه دوای ئه."  دڵمی  جۆن، ئێستا به"  یان بوو وه کۆکردنه
 ." چێ تۆ زۆر برسیت بێت ده وه له"   وه کانی و گوتیه سته ر ده سه
 .  وه اڵمم دایه من وه." انوامی ژی رده بۆ به  زۆر باشه.  خواردنه  وه ئه" 

هات و  مایک ده. دا و مایکم دیت که الی ژووری جێشتخانه  چاوێكم خشاند به
  وه و شتی له  وه مه ئه  کرده ست شتی ده و ده ست بۆ ئه م ده چوو، له ده
م  رناکه یسی، باوه که" یسی بڕوا پێم گوت  ی که وه پێش ئه. هێنا رده ده

 "؟ وانیه. مابێت  لوای شلیک و رێواسه و حه کی تر له یه پارچه
م و بزانم شتێکت بۆ  ده ده  که رێکی چێشتخانه سه. " نین پێکه  ستی کرد به ده

 ." م ناکه
 
  
 
 
 
 

www.dengekan.com


www.dengekan.com Page 66 
 

 ~  شانزه
 

 –کێک   مێکی پڕ له له م و به که الی مێزه  یشته کێک، مایک گه ند خوله دوای چه
" گوتی . کرابێ س ئاماده چوار کهچوو بۆ  ده  وه ستی بوو، له ر ده سه لوای له حه
 ." لوای شلیک و رێواس حه-کێک  مێک له له به  وه ئه

 ."مووی بخۆم دانیم بتوانم هه و بڕوایه و له  زۆره  زۆره  وه مایک ئه" گوتم 
دا مایک  یه م قسه ڵ ئه گه له."  که ی لێ مه له ری، هیچ په سه  وه بر بکه سه  به" 
دانا و   که ر مێزه سه س و چنگاڵێکی خاوێنی تری لهکلێن  کی تر له یه سته ده

 " یسی دا؟ ڵ که گه تان چۆن بوو له که گفتوگۆیه" گوتی 
و   وه ممه ناو ده  م خستبووه لواکه حه کێک  پڕ جنگاڵێک زیاتر لهدا  م ساته له

کانی  نجه په  به  نگیانه رهه فه  شێوازێکی دوور له  به. ریکی خواردنی بووم خه
م قوت  لواکه حه -کێک  دا تا چی زووتره مم ده تی ده ستم یارمه ی ده که چنگاڵه

اڵمی مایکم  ئاودا ئاودیو بوون و ئینجا وه  ندێ قومه ڵ هه گه بوو له  وه م، ئه بده
  که دواین ده  وه ڵکانه و خه ی ئه باره  له  ئێمه. سوود بوون  تا بڵێی به" ،  وه دایه

ستم بۆ  دا دهم یه م قسه ڵ ئه گه له." رگرتبۆوه یان وه که اڵمی پرسیاره دیاربوو وه
  .درێژ کرد  که ی نێو خۆراکنامه که پرسیاره

بۆچی ) خۆیان برد بۆ الی پرسیاری   که کانی نێو ئاشنامه دا وشه یه چرکه  له 
تۆ بۆچی ) ی تر  که بۆ الی پرسیاره  وه پاشان خۆیان گواسته( م؟ من لێره

 .م جار دیتمن که ک یه بینیان وه  بووم به ت نه غڵه سه  م جاره ئه( ی؟ لێره
شیان  تێکی هاوبه ند سیفه چه  هکانڵ و خه ئه. " من گوتم" یان مه ، ئه مه ئا ئه" 

لێک  چ شتگه  ی که وه له  یشتوونه هگن، تی زانن بۆچی لێره ده  زانن که ده  دیاره
ها تا بڵێی  روه ههست بهێنن،  ده به  سته به و مه ن تاکو هۆکاری ئه بکه
  ست بهێنن که ده به    و شتانه توانن ئه و ده  یه خۆیان هه  ڕیان به باوه

ن رووداوێک  بکه  وه وێت ئه یانه یشی ده مه و ده له.  و هۆکاره ئه  ێنێته یانگه ده
یسی بۆی   که. بچن  ونه و خه دیهێنانی ئه و به ره توانن به رێیان چاکتر ده  دێته

  بن به ڵک ده چۆن چۆنی خه  که   وه ی بۆ روون کردمه و تیئۆرییه ندێک له هه
 ."  یه یژه و په پلیکان بۆ ئه

ی  ریشه.  وه یه و باره له  یه ند تێڕامانێک هه چه" کی گرت و گوتی  یه مایک بزه
 ."  وه ڕێته گه کان ده دێرینه  سوفه یله بۆ فه  و باسه ئه

بۆچی .  رم سوڕماوه ک شت سه یه  لهمایک، من " م پێ بڕی و گوتم  که قسه
  و شته ؟ ئه' چیه  بوونی لێره  ست له به مه' دوای   ڕێت به س ناگه موو که هه
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ی،  ست پێ بکه نابت ده ی جه وه ی؟ پێش ئه وێزه  ونه که کای نه وایان لێده  چیه
کرد  هدا د یه و کێڵگه م و کاریشم له بکه  وه ی خۆمه باره  بێ پرسیار له زانم ده ده
کی  یه گریمانهشتێک بزانم ئایا هیچ   زم پێیه س من حه به .تۆ هاتی  که
 ." نها بۆ خودی خۆمم بوێت ر ته گه  یه تر یان فراوانتر هه وره گه

ر  ی الی من بوو هه نده وه تا ئه  ستیدا که ی ده که کوپه قاوه  مایک قومێکی له
" رم لێی دانیشت و گوتی  رامبه ی به که کورسیه  له. گرتبووی  وه ستییه ده  به

و  ئه. یه کی بۆ خودی خۆی هه یه گریمانه  ئێمه  ک له ر یه بێگومان، هه
  ی به و کاتانه گفتوگۆ له  ڵ خۆیدا بیکاته گه هبێ ل و ده  سه ر که ش هه هۆکارانه

ی  وه ر چاوگرتنی ئه به له  به. دوێن کانی خۆیاندا ده ته ڵ حاڵه گه نها له ته
 ." ن که ری زۆرتر داگیر ده ترن و سێبه وره ن گه ت ههندێ ش هه
 " رێ؟ بده  وه یه و باره کم له یه نموونه" 
خت  هیچ وه  ی که زه بوونی ئاوه و نه ک ئه وه  ڵکانێک ئاسانتره بۆ خه.. ئاه" 

  ست له به مه'   یشتن به ست راگه بۆ ده  بوونه کی هزری نه الیه ستکه ن ده خاوه
اڵم  به  ال هزرییه سکه و ده ن له گه ن تێده ڵکانی تر هه خه.  ' چیه  بوونیان لێره

ڵکانی  خه. '  چیه  بوونیان لێره  ست له به مه' ی بزانن  وه زۆر سوور نین له
هۆی  به  یه وه یان یان له که بوونیان، شوێنه وره هۆی چۆنێتی گه ن، به تریش هه

  ونه بکه  و گریمانانه سۆراغی ئه  نیه  وه ڕیان به بێت، باوه  وه ڕی ئاینییه باوه
ن تا بزانن  بکه  یه و مینه ئه  یان نیه قه و حه وان ئه ئه  پێیان وایه  چونله

 ." ' چیه  بوونیان لم دنیایه  ست له به مه'
 

بوونیان   ست له به مه'  یه هه  وه ستیان بۆ ئه شی هه سانه و که ت ئه نانه ته" 
ندێ  اڵم هه ن، به حاسڵی بکه  یه شیان هه وه مافی ئه  و پێیان وایه'  چیه  لێره

ک   وه ئاسان نیه  نده وه ئه  و شته وتنی ئه ست که ده به زانینی زانن جار ده
 ."  ن بێ بیکه ده  که  ن رۆژانه که ده  وه ئه  نا، ئیتر خۆڕسکیانه وایان داده

 
ئاننا باس و خواستان پێشتر تۆ و   که  ڵکانه دروسته و خه ندێ له بۆهه   وه ئه" 
ی  وه ن بۆ ئه که یداده ژین یان هێز په ده  ڵک که خه  زۆرێک له.   کرد  وه باره  له
ی  و شته یان ئه  ی دروستیان کردووه و شته ن به ڵکی بکه خه  ت به ناعه قه
 رچاوی خۆت،  به  بیهێنه.   و رازه یشتن به گه  له  جۆرێکه  وه یفرۆشن ئه ده

یان  که ر یه هه  ڵک درکیان پێ بکات، که ، تا خه یه وه وان ئه ملمالنێ بۆ ئه
وڵ و  هه  ی له سانه و که ئه.  سته به و مه به  یشتنه و گه له  که یه ن پله خاوه
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ست  ده  وا خۆیان هێزیان له ن، ئه ڵکی بکه خه  ت به ناعه ال دان تا قه قه ته
وانی تردا  رئه رامبه به  له  داوهست ده سانه توانای خۆیان له که  و جۆره ئه .داوه
 ."  وه نه یدا بکه رنجراکێشی بۆ خۆیان په سه  وه یه و رێگه وێت له یانه و ده

 
 کم کرد و گوتم، یه بێسته

یسی دا  ڵ که گه و من له مشه ئه  ک که نێو گفتوگۆیه  وه مباته ده  و قسانه ئه"
بوونی   ست له به مه'ی  باره  سێک له ی که وه م له تی دام تێبگه یارمه. مبوو هه

ر شتێک  توانن هه رامی خۆیان و ده مه  به  یشتوونه گهزانێ،  ده  وه'  چیه  لێره
بۆ   سی تر نیه راز و خواسی که  وێت، پێویستیان به ر خۆیان بیانه ن گه بکه
 ."  و کارانه ڵسان به هه

 
تیان  ناعه یان قه  استهس ناتوانێ ئار که  وه شه مه روو ئه سه  له.  راسته  وه ئه" 

ستی  ده  نووسی له ک چاره ر یه هه. ن یان پێ بکه وه و ئه  مه ی ئه وه پێ بکا له
 .مایک گوتی." تی خۆیدایه

 
ی مایک  م قسانه ئه.  یه م قسه ی ئه وه بیرلێکردنه  وتمه که  وه پاڵم دایه

ڵ  گه و له شهم ی ئه وباسانه و قسه له  وه بوو بۆ بیرکردنه ی هه وه نگدانه ره
  .مبوو یسی و ئاننادا هه که

یام و  و په له  ر زۆر جیاوازه سه  ته خه ی تۆ رووناکی ده وه ئه" گوتم 
ی  وه م له گه ئێستا تێده. بێت یبینم یا گوێم لێ ده ده  ی رۆژانه راسپاردانه

ن و  تێ بگه  م ژیانه مانای بوونیان له  ڵک له بۆ خه  بۆچی قورسه
ڕێ  ن و لێگه وێڵیان بده ته  نووسی خۆیان له بۆیان خۆیان چاره  یشه ته حمه زه

 ."ک چۆن هاتووین با بژین وه
 

،  ته قیقه م حه ر بۆ دروستی ئه هه.  م نیه سته ئه  وه اڵم ئه ، به وه دڵنیاییه  به" 
 نابت، ک جه ر وه ، هه بوو لێره ک دوو میوانمان هه وپێش یه مه له  فته دوو هه

چۆن فێر   ی که وه وه ڕئه مه له  وه یسی و بۆ من گێڕایه شیان بۆ کهچیرۆکێکی خۆ
وا بۆتی  ی ئه که ز ده ر حه گه. ن نووسی خۆیان دیاری بکه بوون خۆیان چاره

 ."م که باس ده
 

 "؟ ی زۆر تێدایه که ی کابرای ماسیگره وێنه  به. م که ز ده بێ شک، حه" 
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رزشی  یان وه ته ڕه م که ڵکو ئه به. خێر یان نه مجاره ئه" نی و گوتی  مایک پێکه

یاری گۆڵف دا   بوو له وه ونی ئه خهندان ساڵ کابرا  درێژایی چه  به.  تیایه
کاتی   کرد، له کان باسیان ده ک میوانه وه.  شینێ بوه  که تۆپه  چاک له

ونیدا  خه  اڵم له یاری گۆڵف دا به  بوو له رێک باش نه ریدا کابرا یارکه به خه به
ی   کرد تا راده دا ده م تۆپه ڵ ئه گه کی قورس و توانباڕی له موو زۆرانبازێیه هه

   .بێ هیوابوون
ر  سه نا، یان له ک داده یه ره نجه راغی په ر قه سه ی له که ونیدا، تۆپه خه  له
م  سته ناقۆاڵ و ئه  ک که یه ر جێگه هه ، ئیتر له وره ی گه ردێکی خلێسکێنه به

خۆی گورج و  نگێنێ و له خۆی نه  که  وڵی داوه و هه  وڵی داوه هر ه هه.  بوایه
  بهگیربکات تا   که وییه زه  له تووندی  به پێکانی  جووتهو   وه گۆڵتر بکاته

و زانیوێتی   داوه رگیز راستی لێ نه اڵم هه ، بهشێنێ بوه  که تۆپه  له یی ندازه ئه
راهێنانی    نده جا، چه.  وه بێته هێنێ یان پوچ ده ی کورت ده که شاندنه وه

ڵ  گه له. بوو تی ده زۆرتر توشی بێ ئومێدی و بێ تاقه  نده وه زیاتربکردایه ئه
ئێستا   یشت که گه کی زۆر، تێده یه راده  ی به که ڵکشانی بێ هیواییه هه

  به  وه کرده ستی ده رچۆنێ بێ، ده هه.  که شاندنێکی چاکی تۆپه بۆ وه  یه ئاماده
کی عاسی تر،  یه جێگه  و له شاندنێکی تر ی خۆی بۆ وه وه ڵ کردنهگورج و گۆ

ر  هه  که  بۆوه کی تر ده یه رده وبه مالنی بگره  ست له ده  دووباره  مه به
کی  ی بێ ئومێدی بێ ئارامیه ی بناغه ته م حاڵه به. ڕۆستی بێت توانی ده یده نه

دا بوو تاکو  وه خوالنه  وام له هرد ر به هه  یه م بازنه ئه. ند بۆخۆی که ڵده تری هه
دا و دژواری  ل لێی ده په له په  و دڵی به خه  ستا له ڵده هه  ، که بۆوه ری ده به خه
 .  راپای گیانی گرتبۆوه سه
ریک بوو بێ  خه  ی که و پنته اڵم له ، به وه ونی بینیه مان خه وێکیان هه شه

  ستی دایه ر ده کسه ڕی و یه راپه و خه  کرد، له ستی پێ ده ده  کانی لێوه هیواییه
ترسی  ی مه جێگه  هیچ ستێک نیه. شوێنێک  شاندیه و وه  وه نیشتیه ی ته که تۆپه

کوێ و بۆ کوێی   ی گرتۆته که نها زانییتی تۆپه ته  ر خۆی به بێت، هه
کانی  و دیده  وه ری بۆیه به خه  وه هۆشێکی تره  به  وه دوای ئه.  شاندووه وه

کان  دا میوانه لێره .رچاوی به پێشتر لێڵ بوون له  ر شتێکی تر که سه  چوونه
ی چیمان پێ  وه رباری ئه سه' تواو کرد و گوتیان  یان بۆمان ته که چیرۆکه
  ی ئااڵ و وااڵوه نده پڕوپاگه  ی له وه شتێک، یان ئه  ین به ڕ بکه تا باوه  وتراوه

... ر ئیش سه  بین له دهستی و دژواری  بێت، یاخود توشی په گوێمان لێ ده
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. ژیانی خۆمان بگرین  کانی که کێک له  خوله ر خوله وی هه توانین جڵه ده  ئێمه
 نێم بۆ گشت کاتی خۆم دادهو ئیدی   وه بیری خۆم برده  م له و شته من ئه

موو  ک چۆن پێشتر هه ر وه تر، ههی  کارتێکردنانه  و جۆره موو ئه هه یرێکخستن
بێ ئارامی دا   ی گشت گیانمیان له و شتانه بوو بۆ ئهکانم وااڵ کرد کاته

 . دانابوو
،  کوێوه  و چۆته  شاندووه م بۆ کوێ وه که س خۆم زانیم تۆپه ک چۆن به ر وه هه

  ست له به ی مه وه رپرسی له ر خۆت به زانی و هه ده نها خۆت ر ته ئاوهاش هه
  سوکانت بۆ بگرن به  هد ڵکی مه خه  رگیز رێ به هه.  م ژیانه له  بوونت چیه

و  له  چوست و چاالک به. ن نوست بۆ دیاری بکه ی چاره و ئاراسته  وه سته ده
 ." بڕوا  که با تۆپه  شێنه بوه  که تۆپی گۆڵفه  نها له ته. بژێری ڵی ده ی هه رێبازه

ی تێا  که دیت، ماسیگره" یرێکی منی کرد  واو کرد و سه ی ته که مایک چیرۆکه
 ." بوو نه
لێک  میش بۆخۆی چیرۆکێکی گه اڵم ئه بوو، به ی تێدا نه که ، ماسیگره راسته"  

 .من گوتم." هاوژێت خۆی ده  وه م چیرۆکه م له یامه و په یدای ئه شه. گرنگ بوو
 

کابرا گووتبووی . نجامی دا ی ویستی ئه وه ستی هات و ئه ده  ئێ، کابرا له" 
  وه ، درکی به وه که پنته  له. نمی گۆڕیوما دیتم ژیا خه  ی له یه و راسپارده ئه

نووسی  دیاری کردنی چاره  له  رپرسه س به و خۆی و به چیدی ئه  کرد بوو که
ر  کا، هه ی چ ده وه بێ له ر شتێکدا و دڵنیا نه هه  قێ له ر بچه ئێستا، گه. خۆی

. بجوڵێ  که ا تۆپهتشێنێ و  بوه  که تۆپه  له  که  وه هێنێته بیر خۆی ده  به  وه ئه
چیدی   که  وانه له ، بووه  ندێ وشه دا گوێ بیستی هه وه و شه گووتبووی له

 .واوکرد کانی ته مایک قسه" وێت بیکات ر شتێک بیه هه  ترسێ له نه
 
 

 *** 
 
 

 ~  ڤده حه
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. یانی بوو کی به کات پێنج و چاره. ی خۆم کرد که ستییه ده  رێکی کاتژمێره سه
 ."  وه یانی بخۆمه مدیس نانی به هه  هاتووه  وه خۆ کاتی ئه م، ڕ ناکه باوه" 

 ."ی واو بکه ت ته لواکه بێ کێک حه م شت تۆ ده که یه" ، کی کرد یه نده مایک خه
ستم بۆ  ده." م که واوی ده ر ته اڵم هه به  ئاسان نیه  نده وه رکێک ئه ئه" 

یرێکی مایکم کرد  وم سهدا بو لواکه خواردنی کێک حه  کاتێ له. برد  که چنگاڵه
ڵ  گه له. واوی ته  بووم به من هێشتا لێی حاڵی نه  یه شتێک هه" و گوتم 

اڵمێکی  اڵم هێشتا وه به  کردووه  وه باره م له یسی، قسه ردووکتاندا، تۆ و که هه
 ." وه گرته رنه دڵم وه  پڕ به

  یه وه لواکه حه ی کێک باره  ر له گه ئه. جۆن" کی کرد،  یه نده مدیس مایک خه هه
نها  ته  مه ئه. کرێ توانم پێت بڵێم چۆن دروست ده ر نه گه  و ببوره  وا نهێنیه ئه

 ."ین زابیاری بده  وه یه باره  له  ناتوانین لێره  ئێمه  که  شتێکه
ر  سه اڵمم له من وه  که  یه ختت هه به. م ییت لێ ناکه گله" کم گرت،  یه بزه

" پرسن،  خۆیان ده  ی له ڵکانه هو خ ڕ ئه مه دواین له  ئێمه. وێت شتێکی تر ده
ی لق و  وه ڕ لێ بوونه مه یسی گفتوگۆشمان له و من و که "م؟ بۆچی من لێره

ن کاتێک  چ بکه  کانهڵ و خه ها ئه روه هه. کرد  یه له سه و مه کانی ئه پۆپه
 ...... " یه وه هێشتا من نایزانم ئه  ی که وه ئه. وت یان چنگ که که اڵمه وه

 "چی؟ ده  که اڵمه ی وه وه و رووی دۆزینه ره چۆن به" مایک پێی بڕیم 
 .من گوتم." ڵتهێنا هه" 
  وه ردووکمان پێکه ڵکو هه م به یسیش بکه بانگی که  یان واباشتره مه بۆ ئه" 

  جێهێشت و چووه ی به که مایک مێزه." وه ینه اڵمێکی باشت بده بتوانین وه
ی تر، ئاننا و  که ڵ دوانه گه یسی له ی که یه و جێگه ، ئه که نهخا ری قاوه وسه ئه

  ن که بکه  ته و بابه مان ئه ی هه و بێژه  ڵه ته تۆ بڵێی ته. ی، دانیشتبوو هاوڕێکه
 . بزانم   وه یه باره  وێ له مه من ده

ڵ مایک دا  گه ستا و له ی خۆی هه که وێنهش  یسی له که  وه تۆزێک دوای ئه
  .ڵنا و رووی من هه ره کانیان  به نگاوه هه
و  یسی ئه ی من که که الی مێزه  یشته گه  ر که هه" چۆن بوو؟  لواکه کێک حه" 

 . ی کرد پرسیاره
 .گوتم  وه که بزیه  من به" پێی مڕ بووم. ت بوو زه له زۆر به" 
و  اڵمی ئه دوای وه  ڕێ به سێک بگه یسی، جۆن پرسیاری کرد چۆن چۆنی که که" 

ر  سه  نومای خسته نجه یدا په که ڵ وتنه گه مایک وتی له." دا یارهپرس
من "  گۆڕا و بوو به  مه ئه  که پشتی خۆراکنامه  له" ی؟ تۆ بۆ لێره"   که پرسیاره
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م  اڵمی ئه بین تا وه وڵدا ده هه  ردووکام له پێم وابێ هه" " م؟ بۆ لێره
 ." وه ینه پرسیارهت بۆ بده

و  ره ڵ مایک دا به گه ی گوت و له مه یسی ئه که" ، وه هڕی خۆشحاڵی و په به" 
 .رووم دانیشتن

 سندوقیتۆ . جۆن" لێی پرسیم   وه قورسیه  من کرد و زۆر به  یسی رووی له که
 " ؟ یه هه ت پۆسته

 ."  مه هه بێ گومان" 
میدا  که وت رۆژی یه حه  وێت و دواتر له که رده پڕی ده  کاتێک مانگ به" 
م  رده به  گاته ک ده یه ، پریاسکه ت کردووه که ی پرسیاره وه دوای ئه ،وێت که ده

  نامه ڵگه دا به یه و پریاسکه له. وه ته که ناو سندوقی پۆسته  کرێته ت و ده که ماڵه
و  ن ئه الیه  له  ی تێدایه یامێکی شاراوه و په  گرێ دراوه  وه مۆمێکه  به  که یه هه
ژیاندا    له کجار توانرێ یه ده  که یامه په. زانن ده  که اڵمه وه  که  وه سانه که

مین  وته حه  ها له روه هه    . که ر رووناکی مۆمه به ویش له ئه  وه بخوێندرێته
  ." وه توانرێ بخوێنرێته رۆژیشدا ده

ستا بووم و گوێم  الم لێ راوه دا به و ساته بووم له  وه ریکی ئاوخواردنه خه 
 .ڵێت یسی بزانم چ ده ی کهکان سهق  بووه رادێری

  دانه  وه ئه  که وێت که رده بۆت ده،  وه یته که ده  که کاتێک پریاسکه" 
 ییدا ی قردێله شێوه  نگ له نگاوڕه تاڵ تاڵی ره    ی به وه رئه به له،  یه که دروسته
 ... " له و  وه ته پێچراوه

پشتم . رزێت له تی دهراس  ر به هه. جوڵێ ده  که ستم کرد مێزه دا هه م پنته له
  به" یسی؟ دات، که چی روو ده  وه ئه" م و گوتم  که کورسیه  قایم کرد له

 ..." که مێزه" کرد م یسی یری که سه  وه رسامیه سه
  له "ژێت،  هه ده  که زانێت مێزه ی نه وه ک ئه وام بوو وه رده ر به یسی هه که
ش گرێی  وره کی گه یه ند قوڵفه چه  به  وه که پی پریاسکه چه  سته رووی ده سه

 ." لێدراوه
ی  ته و حاڵه هۆی ئه  بهرمێک کرد  شه  سووکه  ستم به هه. یرێکی مایکم کرد سه

  که س هۆکاره ، تومه بێت زانی دنیا ئاخرده دهوامژا و  هه ده  که مێزه. توشم هات
  ستی گرتبوو به کرد مایک ده کانی ده یسی قسه ی که و کاته له. مایک بوو

جواڵ  ی ده سته موو جه هه  نینی خۆیدا  که پڕمی پێکه پڕمه  ، له وه میه ده
  که دانابوو مێزه  که ر مێزه سه ردوو قۆڵی له هه  ت که تایبه  ڵیدا به گه له
 . رزی له ده
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کی  یه کۆڵه  کی مایکی کرد و مسته ماشایه یسی ته که. نین پێخه  ستم کرد به ده
 ."تۆ هاوکارێکی باش نیت" پێی گوت   وه نده خه  و بهشانیدا   رمی کێشا به نه
تام و   به  هێنده  که تۆ چیرۆکه. " مایک پێی گوت." م که داوای لێ بوردن ده" 
  ئێسته وا و  یشتووه گه  که ڵێی  پۆسته ر ده هه  وه گێڕیته ده  وه ته زه له
  ." متوانی خۆم بگرم نه  بۆیه ، مماندایه رده به له
   یه وانه م له بکه اڵتر قسه مێک رۆشنتر و ئاوه که. " یسی گوتی که."  شهی با ده" 

 ." ت، جۆن که اڵمی پرسیاره باشتر بێت بۆ وه
تاڵ تاڵی   به.  وه بیگێڕه  ترانه لیقه زیاتر سه" . مایک گوتی." مێک ئا، ئا، که" 
السایی   وه که شۆخیه  مایک به.... "   دا، له ی قردێله شێوه  یی له نگاڵه ره
 .نین قاقای پێکه  ر سێکمان دامانه و ئیتر هه  وه یسی کرده که
اڵم من هێشتا  به. " من گوتم." لێک باشی وانێکی گه راستی تۆ چیرۆکه  به" 

 ."وت که مم چنگ نه که اڵمه ر وه هه
  به  ویستم ئاماژه. " یسی گوتی که." ختیاربین ختێ تر به ی نه وه بۆ ئه" 

ی  که اڵمه ن وه که زیش ده ن و حه که ده  که ڵک، پرسیاره ندێ خه هه. م خاڵێک بده
  له  رپرسیارێتیه و به ن ئه که سانی تر ده ڕێی که چاوه  مه اڵم بۆ ئه بزانن به

 ." یان بۆ بهێنێت که اڵمه ستۆ بگرێت و وه ئه
  من به.." یشت دا گه که مین رۆژه وته ری حه سه ی  له یه و پریاسکه ک ئه وه" 
 . وتم  وه که یه نده هخ

مین  وته ری حه سه ڵێ، له به"   وه رگرتمه م وه ده  ی له که ر قسه کسه یسی یه که
ین  ی چ بکه وه له  یه مان هه وه ی ئه ئیراده  ئێمه  که  یه وه ئه  له سه سڵی مه ئه. دا

  ی که وه گرین له بشزانین چۆن خۆمان ده  ن، وهزانیب  که اڵمه ی وه وه بۆ ئه
  ." وه مان دۆزیه که اڵمه وه
نگاو  م هه که هاویشتنی یه. " ستم پێکرد من ده." وێ بڵێی ته تۆ ده  واته که" 

ر  گه. ر وروبه ده  ڕێ بیت له ر چاوه ر بێتوو بینێیت و هه کا گه الوازترت ده
بێ  وا ده ئه  دان م ژیانه ئایا بۆ له  بازنن که  وه ی ئهاڵم وێت وه هانێک بیانس که
 ."  که اڵمه ستگیرکردنی وه ده  ن له وڵ بده هه انۆیخ
ی جودا  رێگه  کات به ده  وه ڵکی ئه خه  وه. " مایک وتی."  ر رێک وایه هه" 

ن تا  که رج ده و قوڵ تێروانین دا خه  وه بیکردنه  ڵکانێک، کات له خه. جودا
گرن تا  ن دهکانی خۆیا مۆسیقا دڵخوازه  ن گوێ له ندێک هه هه. ن بزانن بۆ لێره

نیا  ته  ڵکێکی زۆر کاتی خۆیان به خه. بات و کوێیان ده ره بزانن مێشکیان به
ندێکی تر ئاخاوتن  کی سروشتیدا و هه وایه ش و هه نێو که  ر له سه نه به ده
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ندێک  هه. بزانێت  که اڵمه کات تا وه ریبدا ده ڵکانی غه ڵ هاوڕێ و خه گه له
وه  کانی تره جۆراوجۆره  چیرۆک و کتێبه ی وه ی خوێندنه رێگه  ڵک له خه
 ." که اڵمه وتنی وه ست که ده  ڕێن بۆ گه ده
من پرسیارم " ؟ باشترینیانه  و رێگایانه ی کام له وه له  یه چ پێشنیارێکت هه" 

 . کرد
.  خۆی، جۆن  که سه ر که سه  وتۆته که  وه ئه" و گوتی   وه یسی الی لێکردمه که

مان  که اڵمه ی وه وه ین له ده خۆمان بڕیار ده  ئێمه  که  یه وه ئه  که کلیلی شته
کانی  ڵکێکی زۆر کاته خه  ی که و هۆیانه له  کێکه یه  وه ئه. بێ چی بێت ده

 ."ن که رخان ده دا ته و شته ی ئه مینه  خۆیان له
درابی  وره بۆت کاتێک ده  ته حمه اڵم زۆر زه به. " من وتم." یشتم تێگه  وه له" 
 ." رت وروبه ی ده موو زانست و زانیارییه هه و به
و   وه نیا ببنه ن ته ده وڵده ڵک هه کاتێک خه. "  وه اڵمی دایه مایک وه."  راسته" 
ن  وێت رابکه یانه ده  یه وه کان تێڕابمێنن، مانای ئه شته  شێکی ئارامدا له که  له
  له  وه ر چڕ ببنهندروستت ر تا بتوانن ته وروبه ی ده غیانه باڵه ره و قه له

 ." وه بیرکردنه
 .من پرسیارم کرد" ؟ یه که موو کاره هه  وه ئه" 
باسی   یادته  له. جۆن. "  وه اڵمی دایه یسی وه که."  مووی نیه ر هه نا، هه" 
نگ و  رهه کاتێک ئاگاداری ئایدیا و فه  نده ند سوودمه چه  مان کرد که وه ئه
 ... " بیت و ڵکانی تر  ی خه شه لتوور و گه که
چۆن چۆنی   کرد که مان ده وه کاتێ گفتوگۆی ئه. " وتممن ." بێ گومان" 

راقی زانینی  مه  بگات به  وه ند شتێکی جیاوازه ی چه رێگه  توانێ له سێک ده که
 ." ' چیه  بوونی لێره  ست له به مه' 
ن ئایدیا ما هه. "  وه رگرتمه م وه ده  ی له که یسی قسه که."  ر رێک وایه هه" 
  ست له به مه'   وێ حاڵی ببن له یانه ده  سپێ که چه دا ده ڵکانه و خه ر ئه سه به

رگرتنی ئایدیای  زمونی نوێ و وه رێی ئه  س له ندێ که هه. ' چیه  بوونیان لێره
. مێشکیاندا  له  وه ته زرنگاوه   و ئایدیایه وه ئه ریه مسۆگه  ، به وه دۆزیانه  وه تازه
ڵکان  خه .  وه کانیه کرداره رچه زمونی فیزیایی و په رێی ئه  ر لهندێکی ت هه
. تا بنه پێیان  وه ریانه وقی سه ته  له  گیانیاندا هاتووه  بوون، موچڕکێک به هه
بۆ . ڕێنن تێ بپه  و شته ئه  خۆشیدا گریاون کاتێ توانیویانه  ، له شبوونه هه
موو  هه  مانه ئه. وه انی گرتۆتهی سته راپای جه ستی زانین سه ندێکی تر، هه هه
ی  ای ناسنامه دوه  ی به ڵکانه و خه تیدانی ئه کلیل بۆ یارمه  توانن ببنه ده
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'  چیه  بوونیان لێره  ست له به مه' اڵمی  ی وه وه ڕێن له گه مرۆیی خۆیاندا ده
 ." وه ربگرنه وه
  وه ی چیه باره  زانم له ده" یسیم کرد و گوتم،  یری که سه  وه که یه نده خه  به
یان   وه ی شتێکم خوێندۆته و کاته له  مندا روویداوه  پێشتر له  وه ئه. دوێیت ده

بۆ من   و شته ئه  ستم کردووه ر هه کسه گوێ بیستی شتێک بووم و یه
و   و چرکه و زۆرێک له مشه بێ بیڵێم ئه تێکیش ده قیقه کو حه وه .دات ستده ده

 ." م توش هاتن کانه خوله
،  وه تمان دایه که اڵمی پرسیاره وه  واته" ،  وه ی بۆ کردمه که نده سی خهی که

 " جۆن؟
نها  ته  اڵمێک به وه  تاقه. یشتبم دروستی لێت تێگه  ر به گه ، ئه پێم وایه" 

بۆ   وه کونجێکه  اڵم خۆ خستنه ، بهک شت بێ ک یه موان وه ناتوانێ بۆ هه
  ی جودا جودا له ری رێگه به گرتنه. کان ێگهر  له  کێکه یه  که پرسیاره  رامان له

  و خۆ بینین گرتن له  وه ئایدیاکانه  کان و فێربوون له زمونه ئه
ندێ رێ و شوێنی تر بێت بۆ  چێ هه کان پێده سه کانی که کرداره رچه په
 ."کارهێنان به
 .مایک گوتی." چاکت پێکا، جۆن" 

کانی تر  چم بزانم میوانه من ده" ستا و وتی،  مان هه که ر مێزه سه یسی له که
 " ین، جۆن؟ بکه  باسی لێوه  یه چ شتێکی تر هه.  ک نیه ره هیچیان گه

 ." یسی م، که که زۆر سوپاست ده. ناچێ وه له" 
 ." ، جۆن وه ڕی خۆشحاڵیه وپه به" یرێکی کردم و گوتی  سه  وه که یه نده خه  به
 
 
 
 

  ~  ژده هه
 
 

مای کوێ  ته  به. جۆن" مایک پرسیاری لێ کردم . ترۆیش  الی ئێمه  یسی له که
 " ؟ وه گیرسایته  بووی بڕۆی وا لێره

ستم کرد پێویستیم  هه. ربگرم ک وه ویستم پشویه" قسان کرد   ستم به ده 
ی  وه نیازی ئه  به. ک یه بۆ ماوه  وه ومه موو شتێک دووربکه هه  له  یه وه به
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ی چی  باره  زانی له مده مان کاتدا نه هه  له،  وه بێ بۆ بیرکردنه تێک هه رفه ده
ی  که یری کاتژمێره دا سه م کاته له... " دوایین  رحاڵ، له هه به.  وه مه بیربکه

کی  یه ند بیرۆکه عاتی رابردوودا، چه شت سه دوایین هه  له" ستمم کرد  ده
 ."  وه مه وت تا بتوانم بیریان پێ بکه چنگ که وه گرنگم
خسیت لێ  ر پرسیارێکی شه گه  یناکه مایک، قه" گوتم  و دکم کر یه بێسته

 ." م بکه
 "؟ ت چیه که ، پرسیاره یناکه خێر قه نه  وه ڕی سنگ فراوانیه وپه به "

دا  که خۆراکنامه  له  م پرسیارانه چ شتێک وای لێکردیت ئه" کم کرد  ماشایه ته
 "دابنێیت؟

ینی خۆتدا  زه  بینی له چ دهتۆ "   نده خه  و سیمای پڕ بوو له  وه پاڵێکی لێدایه
 "؟ م خاڵه بۆ ئه

 
م تۆ رێک  که ست ده اڵم هه زۆر دڵنیا نیم به. ت که وتت، شوێنه ڵسوکه تۆ، هه" 
تۆ   نێم که وای داده.  کته ره ی خۆت گه وه وێ ببیت، ئه ته ده  ی که که ده  وه ئه
 ."تی یه که مهش ئاکا یه م جێگه یه و ئه وه' هۆ'  ت به و پرسیارانه ئه

ستی و  ی ده که وره گه  کۆپه  مژێکی دا له.  وه ی کرده نده خه  مایک دووباره
رقاڵیدا  سه  ژیانێکی پڕ له  لهئێستا   ر له ند ساڵێک به چه" ستی پێکرد  ده
م،  واو بکه م ته که ڵکو خوێندنه به  چووم بۆ قوتابخانه ده  وانه شه. ژیام ده
وڵدانی  راهێنان و هه  موو به کانی ترم هه کرد، کاته هکارم د  که واوی رۆژه ته
ی دوو ساڵ و نیو،  بۆ ماوه. وان رزشه وه  ڵکو ببم به ر به سه برده رزشی ده وه
کی  ک خشته قاڵب درابوو وه  م، له کێکی رۆژانه ر خوله توانم بڵێم هه ده

 .قوتابی
یم دانا بۆ  که نهم هێنا و هاوی که کاره  واو کرد، وازم له خوێندنم ته  که

تای مانگی  ره سه  له  که  کارکردنی ئیشی تازه ست به هیوای ده  به  وه پاڵدانه
ین بۆ  رێک بکه فه کم بڕیارماندا سه من و هاوڕیه. کرد ستی پێده ر ده مبه پته سه

  وه که یه و به من و ئه.  وه مانه که واوکردنی خوێندنه ی ته بۆنه  به کۆستاریکا
 . واوکرد ان تهم قوتابخانه

ناو   کردن به ر، پیاسه سه دا برده و واڵته ڕان له گه کمان له وتۆیه ن حه چه
  ر و ئاشنا بوون به شت و ده یرکردنی ده دارستانی ئاورینگ باریندا، سه

ی *دارێک دانیشتبووین، مانگۆ  ره ر کۆته سه له  رۆژێکیان که. لتووری نوێ که
  له   ردی سوورباوه کی زه یه مانگۆ ناوی میوه)ردخوا بوومان ده داره  ی له تازه
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ماشای  و ته(  یه مریکای التین هه واڵتانی ئه  ت له تایبه  مریکا، به ری ئه کیشوه
دوا  .هاژوو خۆیان دهنار  که  چۆن دژ به  کرد که کانمان ده پۆله وژمی شه ته

یاری   دا  به ده  ری چل پله وروبه ده  رما خۆی له ی گه پله  ی که ڕۆکه نیوه
ئاسمانی   ڵ روانین له گه ربرد له سه کاتمان به  ریاوه نارده ی که خلیسکێنه ئاوه

  چونکه نگی سوور قاڵی، دواتریش ره یی و پرته مه شین و پاشان  گوڕینی بۆ په
 ."چوو و ئاوا بوون ده ره دا خۆر به و کاته له
 .وتممن ."  نگه شه ک قه له گه  نی ئاوها ، دیمه دیاره" 
   کرد م ده نه و دیمه یری ئه ی سه مه و ده له  یادمه  له. نگ بوو شه ڵێ، زۆر قه به" 
کێکی  ر خوله هه  بیر که  وه هاته م ده نی دوو ساڵ و نیوه مه و ته ئه
.  وه کاته موو رۆژێ خۆی نمایش ده هه  نه و دیمه رێژی کرابوو، ئه رنامه به
و   وه ڵسایه مان هه که وون، فڕۆکهند کاتژمێرێک ب نهاچه شت ته هه به

جۆرێک   کان، به قوڕاوی و خۆاڵویه  سروشتیه  رێگاوبانه  له  وه وتینه دوورکه
و  ر ئه ک هه کرد، نه  وه درکم به. بوون یان نا هه  و رۆژانه مزانی ئایا ئه نه

خۆر   بوون، بگره رقاڵ بووم تێیدا هه سه  کبینه ی بۆ دوو ساڵ و نیو یه رۆژانه
م  نار، ئه و که ره ن به ده وژم ده ر ته کانیش هه پۆله و شه  وێیه له  میشه هه

 . ر وایه هه  بلیۆنانان ساڵه  بۆ ملیۆنان بگره  بزاوته
ش و گیانمی داپۆشی،  راپای له ستێک سه هه  وه و شتانه هۆی ئه کاتێک به 

  له  کان که یهکان و دژوار تیه کان و بێ تاقه گرفته. م من زۆر چکۆڵه  زانیم که
  ی له وه زانیم ئه .وت زۆر گرنگ نین رکه م بوون بۆم ده هه و بۆ داهاتوو  ئێسته

، یان  ڵه ی داومن راستن یان هه و بڕیارانه مکردوون، ئه ژیانمدا کردوومن یا نه
 . چن کاتێک ژیانم  کۆتایی بێت ناو ده  له  م شتانه موو ئه نددان، هه نێوه  له
 م زانیم و ده ئهدا لێی دانیشتم  و  هایه شۆخ و ره  نه و دیمه هر ئ رامبه به له

نێکی  یی دیمه وره ئاست گه  چاو نابینرێ له  ر به هه  بچووکه  ژیانم هێنده
ر  گه ئه م؟ من بۆ لێره: ک یه ند بیرۆکه چه  الماردرام به ئینجا په.  ئاوهاوه

 چی   زانی گرنگن که وامده  ی که و شتانه موو ئه هه
م  که ؟ من چی ئه چیه  بوونم لێره  ست له به مه بۆچی؟چوون،   رنه هاش ده هو

 ؟ لێره
  چووم که  و جۆره و پیری شتێکی له ره ، به وه مێشکمه  هاته  و پرسیاره کاتێک ئه

یاڵمدابوون تاکو  هزر و خه  له  میشه هه. وه یسی بۆی روون کردیته که
 ."وت ستگیر که م ده که اڵمه وه
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تا  اڵم ، به قایم کردووه  که ر کورسیه سه بۆ ئاوها خۆم له  کرد که پێ نه ستم هه
  شێک له ر به و رووی هه ره مویست به کرد ده ی ده ی مایک قسه نده وه ئه

زن  چیرۆکێکی مه  وه ئه. ک سوپاس، مایک له گه. " یکردن ده  کانی بڕۆم که قسه
 ." بوو
ڵک  خه  دایه وه ی له که رسوڕمانه سه.  زنه خودی ژیان چیرۆکێکی مه. جۆن" 

زانن  ناتوانن یان نه  نده رچه س، هه ی خۆیانن و به که ره نووسه  نازانن که
 ." وه بینووسنه
بۆ ناو   وه بێ بچمه من ده. " ر پا سه  ی هاستایه که ر کورسیه سه  مایک له

  نهی بیده  یه هیچ شتێکی تر هه.  وه مه ندێ پاکی بکه و هه  که چێشتخانه
 ."رباس و خواس، جۆن به
ین،  بکه  وه ی چیتره باره  له  قسه. رێ  ومه که ختێکی تر ده نه. خێر، سوپاس نه" 

راستی نازانم ئێستا   به. یدا کرد م په واوی گوم بوو بووم کاتێک ئێره ته  من به
 ."ر به  ک بگرمه کدا بڕۆم و ملی چ رێیه یه چ ئاراسته  به

و  ره وێ به ته ی ده وه به  سته یوه په  وه ئه" کی کرد  هی نده مدیس خه مایک هه
 ."کوێ بڕۆی

. ز بێت ک ناحه وه کی لێکرد نه یه اڵم بێسته مایک ویستی شتێکی تر بڵێ، به
ر  سه ر له گه ئه" روونی شتێک تری گوت   به  وه قسان کرده  ستی به کاتێک ده

ک  ند میلێک چوار رێیه چهوا دوای  وام بیت، ئه رده ی خۆت به که مان رێگه هه
ر  سه  ێنێته تگه ، ئیدی ده وه ره ستی راستتدا پێچ بکه ده  به. مت رده به  دێته

دایه،   وه دیوهو ی ئه ر سووچه و سه لهر  هه  کیش یه نزینخانه به. ڕێ وره گه
 ."وێ ئه  یته گه تا ده  نزینت پێیه به  نده وه دڵنیام بایی ئه

تا   مدا ماوه که ماشێنه  نزینێک له به  ته خته نێت من نهزا و چۆن ده مزانی ئه نه
  و راستی کرد که ئه  دا دیاره زۆر گوێم پێ نهاڵم  مبات، به ده  که نزینخانه به
  .ر پێی بڕۆم و سه توانم تا ئه ده
  یه نت هه گمه ت و ده لێک تایبه تۆ شوێنێکی گه. م که مایک، زۆر سوپاست ده"  

 ."  لێره
رێکی  فه سه. رجاوم، جۆن خێر هاتی سه به" توندی گوشیتی   تم و بهستی گر ده

والدا و  رگێڕا به دا رووی وه مه ڵ گوتنی ئه گه له." بێ خۆشت هه
 . ی خۆی که و ژووره ره ڵنا به کانیشی هه نگاوه هه

 
 

www.dengekan.com


www.dengekan.com Page 79 
 

 
 
 

  ~  نۆزده
 
 
 
 

 . وه م کرده که یرێکی خۆراکنامه سه
 

 ی؟ تۆ بۆ لێره
 ؟ترسیت مردن ده  له

 دیهاتوون؟ کانت به  رامه مهئایا 
 

  وه ر رۆژی دوای ئه سێک هه ر که گه ئه. لێکی ئێجگار قوڵ بوون پرسیارگه
  یاند له گه ندێ شتم پێ راده ریان، هه سه  له  پرسیاری لێم بکردایه

و  ، له وه خوێنمه ده  که پشتی ئاشنامه  کاتێکدا که  ، له مێستاکه ئه. ییان وه باره
 . رگێڕم دا نیم بتوانم چیدی رووی خۆمیان لێ وه ڕه باوه
ر  سه  ی خسته که جی خواردنهر ی خه و پسوڵه  که الی مێزه  یسی هاته که

ممدا  رده به له پاتکراوی قه بچوکی یی باغه فرێکی دهڵیشیدا  گه و له  که مێزه
  هکه مایک ب  لوا کێکی شلک و رێواسه حه  دوایین پارچه  مه ئه" دانا و گوتی 
ک  یه یسی خۆراکنامه ی که وه ئه"  وه ن منه الیه  ش له مه ئه. داناویتدیاری بۆی 

) میدا نوسرابوو  که رگی یه ی به وه راوێزی خواره په  له. ستم ده  بوو دایه
کی خۆی بۆ نووسی  یه یسی راسپارده ڵیدا که گه له( ڕێ  ی دووره که خانه قاوه

ک  لێکی بچوکن وه شتگه  مه ئه. "  وه خوێندهوێدا دووجارانم  له ر هه  بووم که
 .ی گوت مه ئه  وه ی خۆیه که نده خه  یسی به که." الت بمێنن  یادگاری له

 ."موو شتێک سوپاس بۆ هه. یسی زۆر سوپاس، که" 
 ."  رشانمانه رکی سه ئه  وه ین، ئه لێره  وه بۆ ئه  ئێمه. ، جۆن نی نیه شایه" 

   ییه باغه  فره و ده  که خۆراکنامه. جێهێشت به  که ر مێزه سه م له بڕێک پاره 
ستپێکردنی  هیوای ده  ر به ده  هاتمه  که خانه قاوه  ڵگرت و له م هه که گچکه

 . رۆژێکی نوێ

www.dengekan.com


www.dengekan.com Page 80 
 

و  کانی ئه خته وای دار و دره ر ته سه کانی خۆی به ڵهاتبوو، تیشکه هه  خۆر تازه
ی هێمنی  م پاشماوه هه  ڕه هپ رده و زه وای ئه هه. خش کردبۆوه دا په ناوه
دا  و ناوه دا به یامی رۆژێکی نوێی ده م په دا و هه ده  رشنه ی به که وه شه

 . وه کرده باڵوده
و  ئه . وه ستی پێکردۆته نوێ ده  ر له و ژینم سه  وه ته بوومه  ستم کرد تازه هه

رگای  ده پم تا چه  سته بۆ ده  وه راستمدابوون گواستمنه  سته ده  ی له شتانه
 . وه مه م بکه که ئۆتۆمبیله

 " م؟ من بۆ لیره. " خۆمم گوت  به" م؟ من بۆ لێره"
 .  یه راستی، رۆژێکی تا بڵیی تازه  به
 
 
 
 

   ~ پاشکۆ
 
 

و  ئه. لێک الی من گۆڕان ، شتگه که خانه قاوه  م له وه و شه ربردنی ئه سه دوای به
نها خۆیان  هاتوون و خۆیان ته نه  وه لێدانی ئاسمانه  تریشقه  له  شتانه
کی  ئاکامی بزاوت و چوست و چاالکیه  ڵکو له ن، به تی خۆیان بکه رایه نوێنه

 .ر ژیانی من دانا سه کارکردیان له  وه که دوای یه  ک له یه
  وه رسامیه سه  م به که خانه قاوه. ستم پێکرد هێواشی ده  ی ئاننا، به وێنه  به
.  و پرسیاره م تێ ڕامابووم له که درێژایی کاته  به" م؟ من بۆ لێره" جێهێشت،  به
ست  به مه' فێر بووم چۆن . وت که کدا چنگ نه یه فته هه  م له که اڵمه موو وه هه
وت تا  رم که سه ری تر له فه ندا سه چه  مه ئه.  وه بدۆزمه'  چیه  بوونم لێره  له

نجامم  ئه  دا که و شتانه موو ئه ر هه سه به  وه ڕامه و کات گه ، ئه وه بیرم لێکرده
بوو زانینی بۆ  وه ی ئه شایسته  وه نرخ، ئه  ر شتێکی تری به ک هه وه. دابوون

  که اڵمه ر وه سه وێت تا روو له وڵ و کۆششی ده ندان هه ی و چه یدا بکه په
 .ماڵرێت ڵده هه
انناوه فێر یسی و ئ که  له  وت و رێبازێک که ند ره چه  له  که یه ڵه تێکه  وه ئه

رخانکردنی  ته  تا، له ره سه. م یان بکه یان کردم چۆن مینه بووم و ئاماده
  زۆر له  زم پێی بوو که خۆم حه  ی که و شتانه ستم پێکرد له ده  وه مه کاتێکی که
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و  دا سوود له وڵم ده دواتر هه. چوو ی ئاننا ده که کارهێنانه شێوازی به
  وێ تر لهکرد و شتی ن  وه باره  ی له سی قسهی که  ربگرم که وه  تانه رفه ده
ڕێم  بگه   کاندا مه سته جیهانی ئه  نام له پاڵی پێوه  مه ئه .بمفێر  وه کانمه ڕانه گه
ک  پێش چاو وه  هاته تایی نه ره سه  به  نده وه اڵم ئه به" م؟ من بۆ لێره" دوای   به
 .کردست پێ ده  م لێوه که ره فه ی من سه تایه ره و سه ئه
  وه مویست لێیه ی ده و رێگایانه ئهو '  چیه  بوونم لێره  ست له به مه'دوماهیا،   له
ختترین زۆرانبازێی لێ خواستم تا  ، سه وه بۆم رۆشن بوونه ستی بهێنم ده به

ی  وه لبژاردنی ئه بیت، هه ڵبژاردندا ده م دوو هه رده به کاتێک له. حاسڵم کرد
وی دیان  ، ئه دا چیه م دنیایه بوونی تۆ له  له ست به وێ بزانی مه ته تۆ ده

  بێ، تۆ پێت وایه نه  وه ر هیچه سه قت به واو هه نها بژی و ته ته  یه وه ئه
 .ئاسان بێت  یه وانه له  که بڕیاره

 .  رگیز وانیه خێر هه اڵم نه به 
ترین و دوا  نها جێگه ته  ئێره  وت که رکه ر چوونی کاتدا، بۆم ده سه ڵ به گه له
ن  وڵ بده هه. ن کانی خۆیانی لێ بخه ی کاروانه و بارگه  ڵکی بنه تا خه  نزڵه مه
اڵم  ن، به ی ژیانیان بکهماشا ته  وه ی دیوارێکهر به له که  ورد و درشتی له  به
 . وه یه که وشه ناو حه  تا بچنه  وه نه ناکه  رگاکه ک بێ، ده رهۆیه ههر به له
ک مایک  اڵم وه تی بۆ من هانی، به سره م و حه ڵێ خه ۆمهک  مه ئهتدا،  ڕه بنه  له

ڵک  خه  وای له  ته م بابه ڵبژاردنی ئه ی هێنا، هه که قسه  ڕیشم به گوتی، و باوه
ندێک  هه. ی که ژیان و بوونه  کاندا جیاوازبن له ی کاته زۆربه  له  کردووه

 الیدا  رگیز به هه  هش ندێکی تر دواتر، هه ، ههن کاتێک منداڵن که پێده ستی ده
ڵکو بڕیاری  به  و نیه جیاتی ئه  م له تۆپزی نابێ و بڕیاری ئه  به  مه ئه. ناچێت

 .تی ستی خۆیدایه ده  له  سه رکه هه
تت  رفه ده  که  وه یته سڵ بکه  وه نابێ له" رم گرت  وه  ی که و زانایریه بۆ من، ئه

رێت و   ی یاخود هاتۆته م بدهنجا وێ کارێک ئه ی بته وه رێ  له  هاتۆته بۆ نه
"  یان پێویستیت پێ نیه  وه یته ی بیکه وه ترسی له و ده  کردووته  خته پێشوه

  فیانه که لسه کی فه زایه وته  بۆته  مه ئه . وه مه بکه  رگاکه ی دامێ ده وزه
 .ژیم ڵیا ده گه م له رده هه
  که خانه قاوه  بیر له ی وه بێ ئه  راوه گوزه ژیانم نه  رۆژێ له  وه و ساته له
ڵی  یادمن، چیرۆکی کیسه  م له رده کانی هه یسی و چیرۆکه که.  وه مه که نه
  ییه نگاڵه ره  زه و کاغه و ئه  که ی سندوقی پۆسته وه ریایی، کردنه وزی ده سه

م  رده کان هه هاتووه  پۆله چیرۆکی شه .زۆر پێویست نین  ی که ندانه پڕوپاگه
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هێزی  بوونی به  ست به هه. خشن به م پێ ده نمدا و تین و وزهی زه  زیندوون له
 .م که کان ده رۆیشتووه  پۆله شه
  و له  کۆستاریکا بووه  کاتێک له  وه مه که ی مایک ده که چیرۆکه  ها بیر له روه هه
ن، البردنی  نترین دیمه مه گه ده  ، روانین له ریا دانیشتووه راغ ده قه
 .کان زه ز و دابه ڵبه ی هه وه ، لێکدانهکان رامیهکان و نائا ته سره حه
  ببینین که  خانه گرنگ و پڕ بایه  شتهو  توانین ئه ده  شدا ئێمه وه ڵ ئه گه له

 .  وه ته دۆزیومانه
ژیانمدا   متوانی بێ گۆڕان له ی نه وه بێ له کم هه شیمانیه ر په ر هه گه ئه

و  له. جێیان بێنم زوویی به  بهتوانم  ر نه گه مه   یه وه م، ئه دروست بکه
 . بوو م تێدا نه ییه م ئاماده من ئه  که خانه وی پێش چوونم بۆ قاوه دام شه ڕه باوه

  ژیم که ده  وه م، بۆ ئه من بۆ لێره  له  ڕانم کردووه دوادا گه  ندان به ، چه نووکه
و دیو  ئه  وه هیچ کلۆجێک جارێکی تر ناچمه  به. ست بهێنم ده به  سته به و مه ئه
 . وه رگاکه ده
 
 
 
 
 
 
 

 ....(رگێڕ وه) کا ر ده خوێنه  له  م پرسیاره ر ئه نوسه
 
 
 

 : پرسیارێک بۆ گفتوگۆ
 

 :  وه دایه ت ده م سێ پرسیاره اڵمی ئه چۆن وه  رتوکه م په ی ئه وه پێش خوێندنه
   

 یت؟ تۆ بۆ لێره
 ترسیت؟ مردن ده  ئایا تۆ له

 دیهاتوون؟ به کانت رامه ئایا مه
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 رنا، بۆ؟  گه ئه ؟ وه دایه اڵمت ده همان و ئایا هه  رتوکه م په ی ئه وه دوای خوێندنه

 
 

  نوسراوه  وه ره ری سه سه له  م کتێبه رگی ئه ر دوابه سه له
 (توانێ ژیانت بگۆڕێ ده  م کتێبه ی ئه وه خوێندنه) 
 
 

م یاخود  م و دوه که رگی یه بهی  وه ر ناوه سه ندێکیان له ، ههش م بڕگانه ئه
داگرتنیان  ،نوسراون  که تا و کۆتایی کتێبه ره ودیوی سه مدیوئه کانی ئه ڕه الپه
 :کات ندتر ده مه وڵه پێزتر و ده به  که مه رهه دا به که ڵ کتێبه گه له
 

ڵکانێکی  خه  ت بووبێت که شوێنێکی زۆر تایبه  یه خانه و قاوه چێ، ئه پێده} 
کی  یه ڕۆی و ئاراسته و کوێ ده ره زانن تۆ به ، ده ری لێیه پێده ئاوها سروش

و  ره ری ئاوها به فه سه. موو ژیانت بگۆڕێ هه  ن که ده نوێت پێ نیشان ده
. تایی  بگۆڕێت تا هه واوی و بۆ هه ته  ژیانت به  بات که کت ده میوانداریه

 {.و باشتر ره بێگومان، گۆڕینێک به
 

  وابزانت بهو   وه که یه ڕاستی رێگه ناوه  ویته تۆش بکه" جۆن"ک  وه  یه وانه له} 
  کی نوێتر دێته یه زانی ئاراسته ناو دڵی خۆتدا ده  اڵم له واوی بزربووی، به ته
" جۆن"بۆ . کوێ بڕوانی  دڵنیا نیت له  وه نها له تۆ ته. ی ژیانت م رێگه رده به

تۆ بۆ : ی که ره فه تنی سهو رکه سه  تی بدات له سێ پرسیار وای لێکرد یارمه
 {دی؟   ته کانت هاتونه ئایا رازهترسیت؟  مردن ده  ئایا له ی؟ لێره

 
دڵ بێت   شاعیری ئیتالی به" دانتی"ی  یه راوهنم هۆ زۆر ئه" جۆن"  یه وانه له} 

 : ڵێت ده  که
 

 ی ژیاندا ڕاستی رێگه ناوه  له
  وه دا بینیهکوێنێکی تاریش  خۆم له

 {  یه کوێوه  ی راست له رێگه زانی مده نه  که
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